| FILMY KONKURSOWE
KINO SOKÓŁ

PROGRAM

05

| czwatrek 10:00 – 16:00

06

| piątek 9:00 – 21:00

10:00 Blok 1
Koniec doliny nie jest końcem świata, 63`
Obcy w sercu Europy, 44`

09:00 Blok 4
Aaron Durogati, 30`
Zew wysokości, 64`

12:00 Blok 2
Manaslu. Góra dusz, 101`
Struktury, 12`

11:00 BBC Earth - Planeta Ziemia II - Góry, 60`
Rozmowa Tomasz Skrzydłowski TPN

14:00 Blok 3
Changabang, 52`
Auspicjum, 13`
No Trace Tatra – czyli pieszo wokół Tatr
z Markiem Kamińskim, 32`

12:45 Blok 5
Spectre. Na kraniec ziemi, 50`
Up to Speed, 21`
Żywioły, 20`
14:30 Blok 6
Portal, 3`
Wiatr - spotkanie z Michałem Bielawskim, 74`
20:00 Blok 7
The Spirit of Flatness, 25`
– spotkanie z Pawłem Jaworskim
Bayandalai – Władca Tajgi, 11`

PROGRAM

| POZOSTAŁE WYDARZENIA

PROGRAM

| FILMY KONKURSOWE
DWORZEC I NAMIOT

21:00 Pumori. Córka Góry, 60`
– spotkanie z Alexem Txikonem (Namiot)

05

| czwatrek 10:00 – 16:30
DWORZEC

06

| piątek 10:00 – 14:00
NAMIOT

10:00 Blok I
Niezniszczone, 52`
Żywioły, 20`
Riafn, 29`

10:00 Blok IV
Górskie życie, 77`
Kobiecy projekt Skimo, 26`

12:30 Blok II
Tatry - życie na krawędzi, 50`
Jeszcze lecimy, 34`
Od Tatr po Everest, 29`

12:00 Blok V
Obserwatorium, 36`
Gdzie jest Shangri – La? 22`
Od zero do Kilimanjaro, 55`

14:30 Blok III
Age of Ondra, 47`
Everest na odwrót, 50`
Harda, 14`
– spotkanie z Marcinem Polarem

14:00 Pokaz specjalny
Everest dla Każdego, 97`

07

| sobota 9:30 – 21:00

09:30 Blok 8
Kobiecy projekt Skimo, 26`
Gdzie jest Shangri – La? 22`
Od zera do Kilimanjaro, 55`
– spotkanie z Morganem Bertacca

08

| niedziela 9:45 – 11:00

Blok 12
Ostatnia Góra, 72`
– spotkanie z Darkiem Załuskim

11:30 Blok 9
Age of Ondra, 47`
Everest na odwrót, 50`
Harda, 14`
– spotkanie z Marcinem Polarem
14:00 Blok 10
Obserwatorium, 36`
– spotkanie z Wiesławem Romanowskim
Jeszcze lecimy, 34`
– spotkanie z Mirosławem Dębińskim
Od Tatr po Everest, 29`
– spotkanie z Jerzym Kotułą
20:00 Blok 11
Up to speed, 21`
Pumori. Córka Góry, 60`
Riafn, 29`

07

| sobota 10:00 – 21:00
NAMIOT

10:00 Blok VI
Changabang, 52`
Auspicjum, 13`
No Trace Tatra – czyli pieszo wokół Tatr
z Markiem Kamińskim, 32`
11:45 Blok VII
The Spirit of Flatness, 25`
Wiatr, 74`

DWORZEC
15:00 Blok VIII
Aaron Durogati, 30`
Zew wysokości, 64`
16:45 Blok IX
Obcy w sercu Europy, 44`
Bayandalai – władca Tajgi, 11`
Spectre. Na kraniec ziemi, 50`
18:30 Blok X
Manaslu. Góra dusz, 101`
Struktury, 12`

05

| czwatrek

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (wstęp wolny) | 11:00 Górski Czwartek Literacki dla Dzieci – W niedźwiedziej gawrze. Spotkanie literacko-plastyczne z bohaterami książki
pt. „Kuba Niedźwiedź. Historie z gawry” autorstwa Renaty Kijowskiej
STRH BISTRO ART CAFE | 18:30 Wernisaż prac Ewy Marii Romaniak
GALERIA ANTONIEGO RZĄSY – 100-lecie urodzin rzeźbiarza | 19:00 Otwarcie 15. Spotkań z Filmem Górskim, Apoloniusz Rajwa

06

| piątek

TATRY | 6:00 – 18:00 Tatrzańskie archiwum X: Sprawa Kaszniców – wyprawa w Tatry
NAMIOT PZU | 10:00 – 19:00 Blogórsfera – dzień blogerów górskich
NAMIOT PKL | 15:15 – 19:00 – górski quiz z nagrodami Odpowiedzialnie w góry!
15:30 –18:00 – trening – Studio Treningowe Kombinat Treningu

07

| sobota

08

| niedziela

TATRY | 9:00 – 18:30 Akademia Górska z PZU warsztaty w Tatrach z instruktorami
PARK MIEJSKI | 10:00 – 18:00 110-lecie TOPR – strefa dzieci: jak przygotować się do wyjścia w góry, pokazy sprzętu, obsługa detektorów i wiele innych atrakcji, stanowisko TOPR
STREFA DZIECI | 10:00 – 20:00 – gra Monopoly, warsztaty edukacyjne i ekologiczne z Tatrzańskim Parkiem Narodowym
NAMIOT PKL | 10:15 – 19:00 – górski quiz z nagrodami Odpowiedzialnie w góry!
| 11:00– 13:00 i 14:00 – 16:00 – trening – Studio Treningowe Kombinat Treningu
| 16:00 – 18:00 – spotkanie z Apoloniuszem Rajwą. Konkurs z nagrodami.
TATRY | 8:00 – 15:00 Akademia Górska z PZU warsztaty z instruktorami w Tatrach
BAZA ŚMIGŁOWCA TOPR | 10:00 i 17:00 110-lecie TOPR – strefa dzieci: ratownicy pokażą śmigłowiec TOPR oraz opowiedzą o metodach niesienia pomocy – baza śmigłowca TOPR
przy zakopiańskim szpitalu ul. Kamieniec 10
PARK MIEJSKI | 10:00 – 20:00 STREFA DZIECI – gra Monopoly, warsztaty edukacyjne i ekologiczne z Tatrzańskim Parkiem Narodowym
| O godz. 15:00 połączymy się z bazą pod Mount Everestem gdzie Andrzej Bargiel będzie przygotowywał się do zjazdu.
NAMIOT PKL | 10:15 – górski quiz z nagrodami Odpowiedzialnie w góry!
| 11:00– 13:00 – trening Studio Treningowe Kombinat Treningu
| 13:00 – 15:00 – spotkanie z Marcinem Rzeszótko. Konkurs z nagrodami.

DWORZEC

ul. Partyzantów 1/5

ul. Krupówki 12

NAMIOT PZU

| niedziela

BOISKO

Plac Niepodległości

08

TATRY | 8:00 – 15:00 Akademia Górska z PZU warsztaty z instruktorami w Tatrach
BAZA ŚMIGŁOWCA TOPR | 10:00 i 17:00 110-lecie TOPR – strefa dzieci: ratownicy pokażą śmigłowiec TOPR oraz opowiedzą o metodach niesienia pomocy – baza śmigłowca TOPR
przy zakopiańskim szpitalu ul. Kamieniec 10
PARK MIEJSKI | 10:00 – 20:00 STREFA DZIECI – gra Monopoly, warsztaty edukacyjne i ekologiczne z Tatrzańskim Parkiem Narodowym
| O godz. 15:00 połączymy się z bazą pod Mount Everestem gdzie Andrzej Bargiel będzie przygotowywał się do zjazdu.
NAMIOT PKL | 10:15 – górski quiz z nagrodami Odpowiedzialnie w góry!

NAMIOT FESTIWALOWY

Park Miejski

czwatrek

TATRY | 6:00 – 18:00 Tatrzańskie archiwum X: Sprawa Kaszniców – wyprawa w Tatry
NAMIOT PZU | 10:00 – 19:00 Blogórsfera – dzień blogerów górskich
NAMIOT PKL | 15:15 – 19:00 – górski quiz z nagrodami Odpowiedzialnie w góry!
15:30 –18:00 – trening – Studio Treningowe Kombinat Treningu

16:00
17:00

Tatrzańskie archiwum X:
Sprawa Kaszniców

18:00

21:00

Retrospektywa filmów Jerzego
Surdela (cz. 1) (wstęp wolny)

Afterparty w Dworcu

06

| czwatrek

20:00

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA (wstęp wolny) | 11:00 Górski Czwartek Literacki dla Dzieci – W niedźwiedziej gawrze. Spotkanie literacko-plastyczne z bohaterami książki
pt. „Kuba Niedźwiedź. Historie z gawry” autorstwa Renaty Kijowskiej
STRH BISTRO ART CAFE | 18:30 Wernisaż prac Ewy Marii Romaniak
GALERIA ANTONIEGO RZĄSY – 100-lecie urodzin rzeźbiarza | 19:00 Otwarcie 15. Spotkań z Filmem Górskim, Apoloniusz Rajwa

19:00

05

15:00

| piątek

14:00

06

13:00

Międzynarodowy
konkurs filmowy
i spotkania
z reżyserami

| sobota

Międzynarodowy
konkurs filmowy
i spotkania
z reżyserami

12:00

07

11:00

| POZOSTAŁE WYDARZENIA

TATRY | 9:00 – 18:30 Akademia Górska z PZU warsztaty w Tatrach z instruktorami
PARK MIEJSKI | 10:00 – 18:00 110-lecie TOPR – strefa dzieci: jak przygotować się do wyjścia w góry, pokazy sprzętu, obsługa detektorów i wiele innych atrakcji, stanowisko TOPR
STREFA DZIECI | 10:00 – 20:00 – gra Monopoly, warsztaty edukacyjne i ekologiczne z Tatrzańskim Parkiem Narodowym
NAMIOT PKL | 10:15 – 19:00 – górski quiz z nagrodami Odpowiedzialnie w góry!
| 11:00– 13:00 i 14:00 – 16:00 – trening – Studio Treningowe Kombinat Treningu
| 16:00 – 18:00 – spotkanie z Apoloniuszem Rajwą. Konkurs z nagrodami.

10:00

PROGRAM

05

KINO SOKÓŁ

ul. Władysława Orkana2

Sp

GALE

piątek

9:00

Międzynarodowy konkurs filmowy

10:00
11:00
12:00

Międzynarodowy
konkurs filmowy
i spotkania
z reżyserami

13:00
14:00
15:00
16:00

Od kariery biegaczki do przygód
z górami wysokimi – Magdalena Gorzkowska

19:00

22:00

Mistrzostwa Europy
we wspinaczce sportowej
Małopolska 2019
– w kategorii bouldering

„Królowa. Lhotse ‘89” – premiera
dziennika Jerzego Kukuczki, spotkanie

18:00

21:00

Everest dla Każdego” – pokaz
specjalny i spotkanie

“

Cztery granie Matterhornu – Kacper Tekieli

17:00

20:00

Międzynarodowy
konkurs filmowy
i spotkania z reżyserami

Planeta Ziemia II – Góry,
pokaz i spotkanie BBC TPN

Międzynarodowy konkurs filmowy
Italia K2” – premierowy pokaz
odrestaurowanego filmu

“

Nanda Devi East 1939-2019
Anniversary Expedition, spotkanie

Barwy szczęścia, czyli polskim szlakiem
z Panem Szpakiem
Dominika Kasieczko – Red Bull X-Alps
– walka z samą sobą

Cudze chwalicie, swego nie znacie,
czyli wędrujemy Małym Szlakiem Beskidzkim

„TOPR. Żeby inni mogli przeżyć” spotkanie
z ratownikami i autorką książki
Beatą Sabałą-Zielińską

Góry w szkocką kratę – opowieści z Highlands

Andrzej Marcisz – wspomnienie
Toma Ballarda: pokaz filmu
„Tom” i „Superściek”

Alex Txikon– spotkanie i premierowy pokaz
filmu Pumori the daughter of the Mountain

Alpy Bergamskie prawie jak Tatry
Blogerski Teleturniej „1 z 10”

Afterparty w Dworcu

23:00

07
sobota

9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00

Międzynarodowy
konkurs filmowy
i spotkania
z reżyserami

16:00

Z kamerą na wysokości 5600 m n.p.m.
– jak powstaje film „Broad Peak”

17:00
19:00
21:00

Mistrzostwa Europy
we wspinaczce sportowej
Małopolska 2019
– w kategorii bouldering

Międzynarodowy konkurs filmowy
i spotkania z reżyserami

22:00

Chris Bonington „Moje
życie w górach”, spotkanie
Denis Urubko „HONEYM8OOON”
i „Absurd Everestu”

Cała prawda o Mont Blanc

„Polscy himalaiści” – spotkanie

Armenia – w krainie wygasłych wulkanów

„Zdobycie Tatr” – premiera książki

Alpy Algawskie – alpejskie granie dostępne dla każdego

„Włodek“ – premiera albumu o W. Cywińskim

Wszystko o trekkingach, czyli góry dla każdego
– Monika Witkowska

PARK
jak

W Cieniu Everestu – Magda Lassota

Międzynarodowy
konkurs filmowy
i spotkania
z reżyserami

„Ostatnia Góra” pokaz filmu
i spotkanie z Denisem Urubko
i Krzysztofem Wielickim

18:00
20:00

Projekt Slide Challenge – spotkanie
K2 ieri, hoy i jutro – Krzysztof Wielicki,
Alex Txikon, Alessandro Filippini

15:00

Najgłębszy trawers jaskiniowy świata
– Andrzej i Michał Ciszewski

Międzynarodowy
konkurs filmowy
i spotkania z reżyserami

Nawigacja i wybór drogi
oraz ocena zagrożeń w terenie
– Artur Zwatrzko

Ochrona skóry w górach – Kamil Sobota
Nowa forma prezentacji stopnia lawinowego TOPR
10 złotych rad dla początkującego wspinacza
Skituring w Macedonii, Słowenii, Rumunii czy Polsce?

11:00–

1
Finały Mistrzostw Europy we wspinaczce
sportowej Małopolska 2019

Afterparty w Dworcu

08

niedziela
Warsztat biegów górskich z Natalią Tomasiak

9:00
Międzynarodowy
konkurs filmowy

Projekt: wyprawa – Michał Leksiński

Wędrówki po Karakorum i Himalajach

12:00

Gala 15.Spotkań z Filmem Górskim – rozdanie nagród

Manaslu – góra ducha – Monika Witkowska

Michał Leksiński „Zaprojektuj swoją wyprawę”

13:00

Piotr Pustelnik „Lepiej ciągnąć niż nosić”

„Trzy Bieguny” – Leszek Cichy i Marek Kamiński

10:00
11:00

14:00
15:00

Nawigacja i wybór drogi ocena zagrozeń w terenie.

Nagroda Taternika im. Jerzego Kukuczki
Pokazy nagrodzonych filmów 15. SzFG

16:00

Andrzej Bargiel – połączenie z bazą
Kim jest Tatromaniak? – Krzysztof Baraniak

17:00
18:00
Pokazy nagrodzonych
filmów 15. SzFG

19:00
20:00
21:00

Pokazy nagrodzonych filmów 15. SzFG

14. Zako
Boulder
Power
im. Bogusia
Probulskiego
– edycja
Pucharu Polski
w boulderingu

„Ludzie spod Tatr” – spotkanie
z autorem Tytusem Byczkowskim
Zawody
Zako
Boulder
Power
Kids

„O drzewach, które wybrały Tatry”- spotkanie autorskie

Mit Zakopanego – Wojciech Szatkowski
Retrospektywa filmów Jerzego
Surdela (cz. 2) (wstęp wolny)

Afterparty w Dworcu

Twoja droga do dobrego samopoczucia
– równowaga i rozwój.

r
om

10:0
eduka

O go
gdzi

10:1
11:00–

Drodzy Goście
15. Spotkań z Filmem Górskim!
Pasjonaci gór!
W tym roku będzie trochę sentymentalnie i tajemniczo, ale też pełną
parą na sportowo!
Nasi goście zabiorą Was na Broad Peak, K2, Nanda Devi, Everest,
Manaslu i Lhotse! Opowiedzą o przygodach w Alpach, Dolomitach,
o najgłębszym trawersie jaskiniowym świata w Lamprechtsofen,
zjeździe na linach z wodospadu Salto Angel, wyprawach na dwa
bieguny Ziemi i historii zdobywania Tatr. Odkryją przed Wami magię
Tatr i otworzą Tatrzańskie Archiwum X…
W ramach Akademii Górskiej z PZU ruszycie bezpiecznie w Tatry
z przewodnikami, a zawodnicy będą zmagać się na pierwszych
Mistrzostwach Europy we wspinaczce sportowej Małopolska 2019
– Mistrzostwa Europy w boulderingu!
Trzy grupy jurorów – w tym po raz pierwszy jury młodych filmowców – będą oceniały 31 filmów z 15 krajów w międzynarodowym
konkursie filmowym. Uczestników festiwalu zapraszamy do nowego
konkursu „Kręcimy w Tatrach” i do oceniania krótkich form filmowych!
Przywrócimy też miniony świat, który zachował się na niezwykłych
filmach archiwalnych.
Ten rok jest bogaty w rocznice nie tylko wypraw, ale i organizacji.
Nasza 15-ka, choć jakże mizerna przy 110-leciu TOPR, 130-leciu
Muzeum Tatrzańskiego i 100-leciu urodzin rzeźbiarza Antoniego Rząsy, ma już za sobą kawałek historii, który przypomnimy na otwarciu
festiwalu. Na przestrzeni tych lat daliśmy z siebie wszystko – my
i wszyscy współorganizatorzy, partnerzy i przyjaciele Spotkań z Filmem Górskim – żebyśmy mogli co roku spotykać się pod Tatrami!
Więcej odkryjecie w tegorocznym programie, do którego niech poprowadzi Was kilka cytatów:
„Wszystko minęło, lecz wyście przetrwały…” tak Mariusz Zaruski,
twórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zdobywca wielu tatrzańskich szczytów i społecznik, pisał o Tatrach.
„Góry to moja miłość. [...] Wspinanie, uprawianie alpinizmu to piękny
sport, który może wypełniać całe życie, ale pełną satysfakcję daje
mi dopiero niesienie pomocy w górach: idea wyciągnięcia pomocnej
ręki” − Maciej Berbeka.
„Mi nie wystarczy być tylko w górach, nie wystarczy być na wyprawie.
Uważam, że jeżeli się podchodzi pod górę, to z jakimś celem, a tym
celem jest wejść na tę górę” − Jurek Kukuczka.
A na koniec, cytat uczestnika Spotkań z Filmem Górskim: „Inspiracja
do sprawiania, że niemożliwe staje się możliwym”! I tak trzymajcie
przez cztery dni festiwalu, ale i przez cały rok, bo festiwal to Wy!
Organizatorzy 15. Spotkań z Filmem Górskim

Apartamenty Do Wynajęcia · Restauracja
34-500 Zakopane, Kuźnice 10

� 519 027 027

www.goscinieckuznice.pl

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMOWY

AARON DUROGATI
Reż. Matteo Vettorel, Damiano Levati
Włochy 2018, 30 min.
Piątek, 6 września, godz. 9:00,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 15:00,
Dworzec
Życie nikomu nie oszczędza ciosów. Niektórych rzeczy nie da się
uniknąć. Ważne, aby umieć się pozbierać i iść znów do przodu. Każda
odyseja potrzebuje swojego morza: w świetlistej samotności jesieni
w Dolomitach Aaron Durogati, świetny paralotniarz i prawdziwy esteta
latania, musi zmierzyć się ze swoją osobistą podróżą i podnieść się
z upadku. Intymna i pełna mocy opowieść o ludzkiej kruchości, ale
i sile, o odkrywaniu na nowo latania, jako czystego ruchu i sposobu
na wyrażanie siebie.

polska premiera

AGE OF ONDRA
Reż. Josh Lowell, Zachary Barr, Peter Mortimer
USA 2018, 47 min.
Czwartek, 5 września, godz. 14:30,
Dworzec
Sobota, 7 września, godz. 11:30,
Kino Sokół
Raz na jakiś czas pojawia się sportowiec, który redefiniuje i ustala
nowe zasady w danej dziedzinie. Adam Ondra odkrywa nieznane
obszary ludzkiego potencjału we wspinaczce. Po tym jak ustanowił
nowy punkt odniesienia we wspinaniu, czyli 9c (5.15d) w Norwegii,
przechodząc drogę Silence, podążymy za nim z Czech, przez całą
Europę, aż do Ameryki Północnej. Poznamy jego nowe metody treningowe i zobaczymy jak przesuwa granice trudności wspinając się
on-sightem. To wyjątkowa, intymna podróż z jednym z najlepszych
wspinaczy, u szczytu jego formy.

3

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMOWY

AUSPICJUM
Reż. Elena Goatelli,
Angel Luis Esteban Vega
Włochy 2019, 13 min.
Czwartek, 5 września, godz. 14:50,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 10:50,
Namiot, pl. Niepodległości

polska premiera

Auspicjum to odgadywanie woli bogów na podstawie lotu ptaków, starożytny rytuał czytania teraźniejszości, żeby odkryć przyszłość. Każdego roku Francesca, naukowiec
i ornitolog, analizuje i bada migrujące ptaki, lecące przez przełęcz Brocon
w Dolomitach. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, nasza przyszłość zależy od
naszej zdolności rozumienia przesłania, jakie niosą nam ptaki.

BAYANDALAI –
WŁADCA TAJGI
Reż. Aner Etxebarria Moral, Pablo Vidal
Santos
Hiszpania 2018, 11 min.
Piątek, 6 września, godz. 20:45,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 17:30,
Dworzec
polska premiera
Głęboko w sercu Tajgi, w swojej jurcie, Bayandalai – reprezentant starszyzny z plemienia
Dukhas – zastanawia się nad znaczeniem życia
i śmierci w największym lesie na ziemi. Jest ostatnim z wielkich pasterzy
reniferów w Tajdze.

4

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMOWY

CHANGABANG
Reż. Jean-Pierre Tauvron
Francja 2019, 52 min.
Czwartek, 5 września, godz. 14:00,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 10:00,
Namiot, pl. Niepodległości
polska premiera
Czy alpiniści, którzy postanowili wspinać się znaną drogą, odczuwają mniej radości lub bólu niż
pierwsi zdobywcy? Czy nie powinni czuć takiego
samego lęku, dumy i wątpliwości? Pomimo relatywnie niedużej wysokości (6864 m), szczyt Changabang, ukryty w indyjskich
Himalajach, zdobyło niewielu, ale wydarzyło się tu wiele dramatów. Każde
wejście na szczyt było wyczynem, a przejście północnej ściany w stylu
alpejskim było i jest ogromnym wyzwaniem. Trzej alpiniści z Francuskiej
Grupy Wojskowej mieli bardzo małe okno pogodowe, podczas którego podjęli
próbę zdobycia tej 1000-metrowej pionowej ściany.

EVEREST NA ODWRÓT
Reż. Balazs Lerner, Gergely Balazs
Węgry 2019, 50 min.
Czwartek, 5 września, godz. 15:20,
Dworzec
Sobota, 7 września, godz. 12:20,
Kino Sokół
Do 2017 r. (zanim jaskinia Wierowkina okazała się głębsza), najgłębszą jaskinią na Ziemi była jaskinia Krubera-Wronia w górach
Kaukazu. Profesjonalne zdjęcia tego cudu natury zostały wykonane
po raz pierwszy w 2016 roku przez czterech węgierskich grotołazów.
Film opowiada o pobycie zespołu speleologów w Abchazji i oczywiście
podróży w głąb ziemi – na 2080 metrów.

polska premiera
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GDZIE JEST SHANGRI-LA?
Reż. DJ Clark
Chiny 2019, 22 min.
Piątek, 6 września, godz. 12:35,
Namiot, pl. Niepodległości
Sobota, 7 września, godz. 9:55,
Kino Sokół

polska premiera

Dwóch odkrywców wyrusza do południowo-zachodnich Chin w poszukiwaniu nieuchwytnego Shangri-La…

GÓRSKIE ŻYCIE / THIS MOUNTAIN LIFE
Reż. Grant Baldwin
Kanada 2018, 77 min.
Piątek, 6 września, godz. 10:00,
Namiot, pl. Niepodległości
Wszyscy podziwiamy górskie krajobrazy, ale tylko nieliczni doświadczają ich
prawdziwej dzikości. Ludzi tam nie określa wiek, płeć, zawód czy pochodzenie, tylko góry, wokół których toczy się ich życie. Martina i jej 60-letnia matka
Tania wyruszają w półroczną, 2300-kilometrową podróż na Alaskę, przez
bezlitosne górskie bezdroża… Co skłania ludzi do poświęcenia wszystkiego –
wygody, rodziny, bezpieczeństwa – dla życia w górach? Porywający filmowy
portret ludzkiej pasji, ukazany ze szczytów kanadyjskich Gór Nadbrzeżnych.

HARDA
Reż. Marcin Polar
Polska 2019, 14 min.
Czwartek, 5 września, godz. 16:10
+ spotkanie z reżyserem,
Dworzec
Sobota, 7 września, godz. 13:10
+ spotkanie z reżyserem,
Kino Sokół
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„Harda” niesie za sobą wiele znaczeń:
niepokorna, złośliwa, odporna, nieugięta, mocna, wytrzymała, chłodna,
twarda. Nie bez powodu bohater filmu
nazwał tak swoje odkrycie – miejsce,
któremu stawia czoła i którego wszystkie te cechy może odczuć namacalnie i dosłownie na własnej skórze.
Pobudza ono jego wyobraźnię i popycha go naprzód w nieokrzesany
i obsesyjny sposób. Kamera, krok po
kroku, uczestniczy z nim w eksploracji
nieznanych dotąd człowiekowi przestrzeni, które coraz bardziej stawiają
opór delikatnej ludzkiej materii.

JESZCZE LECIMY
Reż. Mirosław Dembiński
Polska 2018, 34 min.
Czwartek, 5 września,
godz. 13:20,
Dworzec
Sobota, 7 września, godz. 14:50
Kino Sokół
Film opowiada o 91-letnim paralotniarzu, który wciąż się nie poddaje
i realizuje swoje kolejne marzenia
związane z lataniem. Janusz Orłowski
„Praszczur” jest osobą wyjątkową, zaczął latać na paralotni po siedemdziesiątce. Wyróżniał się wtedy w gronie
młodych, wysportowanych paralotniarzy na Monte Grappa we Włoszech,
bo po prostu był najstarszy. Dziesięć lat później, w wieku 88 lat zamarzył
polecieć z Olimpu. Chociaż trudno było mu się wspiąć na górę Zeusa,
to rozwinął swoje skrzydło na szczycie i poszybował. W wieku 91 lat wzbił się
na wysokość 326 metrów, czym wpisał się do Księgi Rekordów Guinnessa.
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KOBIECY PROJEKT SKIMO.
ISLANDIA
Reż. Tanya Naville, Léo Wattebled
Francja 2018, 26 min.
Piątek, 6 września, godz. 11:20,
Namiot, pl. Niepodległości
Sobota, 7 września, godz. 9:30,
Kino Sokół
polska premiera
Islandia ... kraj, który sprawia, że zaczynasz marzyć. Ta wyspa ognia i lodu jest obecna w naszej
wyobraźni jako naturalny obszar wolności, idealny
dla narciarzy. To także kraj, na który wszyscy kierują wzrok, gdy mówi się o równości płci. Udaliśmy się więc na północ, na półwysep
Trolli, żeby spotkać się z Bryndis, młodą islandzką narciarką, która poprowadzi nas
przez zaśnieżone korytarze wpadające do fiordów.

KONIEC DOLINY
NIE JEST KOŃCEM ŚWIATA
Reż. Peter Frei
Szwajcaria 2018, 63 min.
Czwartek, 5 września, godz. 10:00,
Kino Sokół
Na końcu Val Rovana (1400 m) w kantonie Ticino
w Szwajcarii znajdują się dwie małe wioski: Campo Vallemaggia i Cimalmotto. Trzydzieści lat temu
miały tysiąc mieszkańców. Dzisiaj jest ich około
pięćdziesięciu. Ostatnio jednak coraz więcej osób
interesuje się tym obszarem.
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Zakopane, Krupówki 9
tel. 513 284 284 www.ufiakra.pl

Zakopane, Krupówki 32

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMOWY

MANASLU. GÓRA DUSZ
Reż. Gerald Salmina
Austria 2018, 100 min.
Czwartek, 5 września, godz. 12:00, Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 18:30, Dworzec
Film zainspirowany historią Hansa Kammerlandera, który zyskał sławę w 1996
roku po rekordowym wejściu na Mt. Everest w niecałe 17 h i pierwszej próbie
polska premiera
zjazdu na nartach z ośmiotysięcznika. W 1991 r. na Manaslu (8163 m n.p.m)
wydarzyła się tragedia – stracił dwóch najlepszych przyjaciół. Wraca tam jesienią
2017 roku, żeby wspiąć się na szczyt i zjechać nową trasą na nartach. 26 lat
później, wspinaczka ta nie tylko stanowi dla niego wyzwanie, ale przypomina
mu dramat z 1991 roku, o którym nie jest w stanie zapomnieć. W tej filmowej biografii
jednego z największych alpinistów naszych czasów wykorzystano materiały archiwalne
oraz sceny odtworzone przez aktorów.

NIEZNISZCZONE / THE UNDAMAGED
Reż. Rožle Bregar, Matic Oblak, Miha Avguštin
Słowenia 2018, 52 min.
Czwartek, 5 września, godz. 10:00,
Dworzec
Bałkany to obszar dzikich rzek Europy, z bogatą, bujną przyrodą i zdrowymi,
nienaruszonymi ekosystemami. Niestety korupcja i chciwość niszczą ostatnie nieuregulowane rzeki – na półwyspie planowana jest budowa ponad 2700
małych i dużych elektrowni wodnych. W filmie podążamy za Balkan Rivers
Tour, ekipą kajakarzy, filmowców, fotografów i przyjaciół, którzy postanowili
stanąć w obronie rzek. Płyną ze Słowenii
do Albanii przez 36 dni, 23 rzekami w 6
krajach, aby zaprotestować przeciwko
tamom i pokazać światu sekretną, dziką
przyrodę Bałkanów.
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NO TRACE TATRA –
CZYLI PIESZO WOKÓŁ TATR
Z MARKIEM KAMIŃSKIM
Reż. Bartek Solik
Polska 2018, 32 min.
Czwartek, 5 września, godz. 15:05,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 11:05,
Namiot, pl. Niepodległości
W październiku 2017 roku podróżnik Marek Kamiński obszedł Tatry dookoła. W osiem dni pokonał pieszo dwieście kilometrów, idąc przez Podhale, Orawę, Liptów
i Spisz. Wędrował zgodnie z ideą Leave No Trace – ograniczając do
minimum swój wpływ na przyrodę. Film jest zapisem tej wędrówki.

OBCY W SERCU EUROPY
Reż. Jan Paschen
Niemcy 2018, 44 min.
Czwartek, 5 września, godz. 11:00,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 16:45,
Dworzec
Pojęcia domu, ojczyzny i tożsamości nie są z góry
ustalone, to elastyczne konstrukcje, które dla każdego mogą oznaczać coś zupełnie innego. Film
opowiada o Niemcach karpackich, którzy żyją we
wschodniej części Słowacji.

polska premiera
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OBSERWATORIUM
Reż. Wiesław Romanowski
Polska 2018, 36 min.
Piątek, 6 września, godz. 12:00,
Namiot, pl. Niepodległości
Sobota, 7 września, godz. 14:00
+ spotkanie z reżyserem,
Kino Sokół
Film opowiada o dawnym Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznym Uniwersytetu Warszawskiego na górze Pop Iwan w Czarnohorze.

OD TATR PO EVEREST
Reż. Jerzy Kotuła
Polska 2019, 29 min.
Czwartek, 5 września, godz. 14:00,
Dworzec
Sobota, 7 września, godz. 15:25
+ spotkanie z reżyserem,
Kino Sokół
Historia zatoczyła koło – w Kościelisku
w maju 2018 roku odbyło się zgrupowanie 400 osób udających się na Wyprawę
Stulecia w Himalaje. W październiku
z Zakopanego wyruszył jedyny mieszkaniec stolicy Tatr – Jerzy Kotuła, który
powrócił spod Everestu z filmem zrealizowanym przez... przypadek. I przypadek
sprawił, że z Warszawy przywiózł Grand Prix Konkursu Małych Form im. Wandy
Rutkiewicz. Teraz film powrócił do... Zakopanego.
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OD ZERA DO KILIMANDŻARO
Reż. Morgan Bertacca
Włochy 2017, 55 min.
Piątek, 6 września, godz. 13:00,
Namiot, pl. Niepodległości
Sobota, 7 września, godz. 10:20
+ spotkanie z reżyserem,
Kino Sokół

polska premiera

Czy w ciągu jednego dnia można wspiąć się na
6000 metrów, zaczynając od poziomu morza? Nico Valsesia, biegacz ultra, odpowiedział na to pytanie, bijąc trzy rekordy w projekcie „Od zera do…” zdobywając
Mont Blanc, Aconcaguę i Elbrus. W 2017 r., na początku lata Nico leci do Tanzanii,
żeby ustanowić swój czwarty rekord: wspiąć się na Kilimandżaro, zaczynając podróż
na rowerze u wybrzeży Oceanu Indyjskiego.

OSTATNIA GÓRA
Reż. Dariusz Załuski
Polska 2019, 83 min.
Sobota, 7 września, godz. 17:30
+ spotkanie z reżyserem i bohaterami filmu: Denisem Urubko
i Krzysztofem Wielickim, prowadzenie: Piotr Pustelnik,
Namiot, pl. Niepodległości
Niedziela, 8 września, godz. 9:45, Kino Sokół
Akcja filmu rozgrywa się podczas zimowej wyprawy na K2, drugą górę
świata. Grupa kilkunastu wspinaczy, pod kierownictwem Krzysztofa
Wielickiego, próbuje dokonać historycznego wejścia na szczyt. Mozolnie, w skrajnie trudnych warunkach zespoły przygotowują drogę
i zakładają kolejne obozy. Tę wyprawową rutynę przerywa tragedia
rozgrywająca się na niedalekiej Nanga Parbat. W brawurowej akcji
Adamowi Bieleckiemu i Denisowi Urubko udaje się uratować Elisabeth
Revol. Jej partner Tomasz Mackiewicz zostaje pod szczytem Nanga Parbat na zawsze.
Ratownicy wracają pod K2 i wznawiają wspinaczkę.
Upływający czas oraz piętrzące się trudności uwidaczniają różnice charakterów w odizolowanej od świata grupie. Dodatkowe napięcie wprowadza niezwykła medialność
wyprawy.
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PORTAL
Reż. Mikhail Linnikov
Rosja 2019, 3 min.
Piątek, 6 września, godz. 14:30,
Kino Sokół
Film powstał podczas wyprawy na wyspę Olpolska premiera
chon, której celem był slackline nad jeziorem
Bajkał – przejście 62 metrów na wysokości
ok. 100 metrów. Bajkał uważany jest za
święte miejsce oraz dające siłę szamanom
syberyjskim. „Portal” opowiada o tym, jak stan umysłu podczas chodzenia na slacklinie
jest bliski szamańskiemu stanowi rytualnego transu.

PUMORI. CÓRKA GÓRY
Reż. Iban Gonzalez Pagaldai
Hiszpania 2019, 59 min.
Piątek, 6 września, godz. 21:00
+ spotkanie z Alexem Txikonem, bohaterem filmu,
Namiot, pl. Niepodległości
Sobota, 7 września, godz. 20:20, Kino Sokół
Hołd Alexa Txikona dla młodych alpinistów z Hiszpanii, którzy zginęli
podczas wyprawy na szczyt Pumori w 2011 roku. Film opowiada też
niezwykłą historię młodej Nepalki Suku Maya i relacji, jaka nawiązała
się między nią a rodziną jednego ze wspinaczy, którzy stracili życie
w tej tragedii.
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RIAFN
Reż. Hannes Lang
Niemcy 2019, 29 min.
Czwartek, 5 września, godz. 11:15,
Dworzec
Sobota, 7 września, godz. 21:20,
Kino Sokół
Filmowa podróż do krajobrazu dźwięków Alp. Język, pieśni, zawołania
i okrzyki rolników i pasterzy, zebrane razem tworzą obrazy napędzane
lokalnym rytmem. Gdzieś pomiędzy artystyczną wizją a realizmem
dokumentu, ta muzyczna opowieść przedstawia utopijny świat, oderwany od kompulsywnej szybkości i dostępu do technologii, którymi
przesycone jest współczesne życie.

polska premiera

SPECTRE.
NA KRANIEC ZIEMI
/ SPECTRE.
TO THE END OF THE EARTH
Reż. Alastair Lee
Wielka Brytania 2018, 50 min.
Piątek, 6 września, godz. 12:45,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 17:40,
Dworzec

polska premiera

1000 mil do pokonania, 200 kg na plecach, 60 dni i niesamowita góra. Marzeniem
Leo Houldinga jest dotarcie do najodleglejszego szczytu świata: Spectre na Antarktydzie. To opowieść o ambicji, przygodzie, przyjaźni i wysiłku, która odkrywa
przed nami historię i nieznane fakty o wielkim białym kontynencie.
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THE SPIRIT OF FLATNESS
Reż. Paweł Jaworski
Polska 2018, 25 min.
Piątek, 6 września, godz. 20:00 + spotkanie z reżyserem,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 12:00,
Namiot, pl. Niepodległości
Finlandia ma jednych z najlepszych snowboardzistów na świecie, dlatego zapropolska premiera
siliśmy na naszą wyprawę dwóch interesujących zawodowców – Janne Lipsanen
i Axela Thelena. Opowiedzą nam i pokażą, jak można jeździć na snowboardzie
w Finlandii. Pod kołem podbiegunowym zobaczymy najwyższy szczyt, z którego
prawdopodobnie nikt wcześniej nie zjechał. Axel i Janne, jak większość fińskich snowboardzistów, nigdy nie widzieli swoich „gór”, dlatego się na to zdecydowali. W naszej
historii chcemy rozwiązać zagadkę tej niezwykle bogatej kultury snowboardowej.

STRUKTURY. TRASY NARCIARSKIE
W KRAJOBRAZIE KULTUROWYM
Reż. Hanno Mackowitz
Austria 2017, 12 min.
Czwartek, 5 września, godz. 13:45,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 20:15,
Dworzec
polska premiera
Opowieść o narciarstwie freeridowym, w nowatorskiej formie i innym ujęciu. W filmie
występuje Lorraine Huber, mistrzyni świata
we freeridzie (2017), jedna z najsilniejszych i najbardziej doświadczonych kobiet na
świecie. Jest wieloletnią zawodniczką Freeride World Tour, która ponad dwadzieścia
pięć razy stawała na podium w międzynarodowych zawodach.
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TATRY – ŻYCIE NA KRAWĘDZI
Reż. Erik Baláž
Niemcy 2018, 50 min.
Czwartek, 5 września, godz. 12:30,
Dworzec
Najmniejsze pasmo wysokogórskie na świecie. Niektóre gatunki istnieją tutaj od epoki
lodowcowej: kozice są dobrze przystosowane do trudnego klimatu, nawet do burz
śnieżnych, które mogą je zaskoczyć w środku
lata. Tymczasem świstaki na ponad pół roku
zapadają w sen zimowy. Inne zwierzęta, takie
jak jelenie i niedźwiedzie, ponownie zasiedliły region po zlodowaceniu. Od tego czasu,
zwierzęta próbują poradzić sobie z różnymi wyzwaniami górskiego świata.

UP TO SPEED
Reż. Zachary Barr, Peter Mortimer,
Nick Rosen
USA 2018, 21 min.
Piątek, 6 września, godz. 13:35,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 20:00,
Kino Sokół
Wspinaczka – sport outsiderów – zmierza w stronę następnego etapu: Igrzysk
Olimpijskich 2020 w Tokio. Do dyscyplin
olimpijskich dołączyły prowadzenie,
bouldering i… wspinanie na szybkość.
To dopiero zmiana! Film opowiada o tej ostatniej, niezwykłej dyscyplinie, która często
nie jest traktowana serio, choć przecież nie ma w niej żartów.
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WIATR
Reż. Michał Bielawski
Polska 2019, 74 min.
Piątek, 6 września, godz. 14:35 +
spotkanie z reżyserem,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 12:30,
Namiot, pl. Niepodległości
Kiedy na Podhalu wieje halny, pozostawia za sobą zniszczone domy i połamane
lasy. Gwałtowne skoki ciśnienia wpływają
także na samopoczucie ludzi i zwierząt.
Zwiększa się aktywność miejscowej straży pożarnej i pogotowia ratunkowego. Zafascynowani tajemniczym żywiołem twórcy dokumentu obserwują, jak nadejście
niszczycielskiej wichury mąci życie kilkorga lokalnych mieszkańców.

ZEW WYSOKOŚCI
Reż. Rastislav Hatiar
Słowacja 2018, 64 min.
Piątek, 6 września, godz. 9:30,
Kino Sokół
Sobota, 7 września, godz. 15:30,
Dworzec
Historia życia Petera Hámora. W maju
2017 roku, po zdobyciu Dhaulagiri, Peter
polska premiera
(52) jako pierwszy Słowak skompletował
Koronę Himalajów. Na szczycie stanął z Michałem Sabovčíkiem (30), dla którego był
to pierwszy ośmiotysięcznik. Peter zdobył najwyższe szczyty bez dodatkowego tlenu,
za wyjątkiem pierwszego – Mount Everestu, na który wszedł w 1998 roku. Wspinał się
w Tatrach, w Alpach (północna ściana Eigeru, północna ściana Matterhornu, Grandes
Jorasses) i zdobył Koronę Ziemi. Jego górskimi partnerami byli m.in. Piotr Pustelnik
i Piotr Morawski.

18

MIĘDZYNARODOWY KONKURS FILMOWY

ŻYWIOŁY / ELEMENTAL
Reż. Sage Cattabriga-Alosa
USA 2018, 20 min.
Czwartek, 5 września, godz. 10:55,
Dworzec
Piątek, 6 września, godz. 14:00,
Kino Sokół
Żywioły powietrza, ognia, wody i ziemi to oblicza natury i ukazują też nasze
ludzkie doświadczenia. Mogą być przewodnikiem po naszych przeżyciach i są
ściśle związane z doznaniami sportowymi: z narciarstwem i kolarstwem górskim.

POKAZ SPECJALNY – PREMIERA

TRALALA
Animacja: Krzysztof Kokoryn,
Muzyka: Mateusz Pospieszalski
Polska 2018, 4 min.
Premiera podczas otwarcia 15. Spotkań z Filmem
Górskim.
Czwartek, 5 września, godz. 19.00,
Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a
Krótka impresja na temat współczesnego świata. Zderzenie
szarości i koloru, ludzkiego śmietniska i natury, gonitwy i stania
w miejscu.
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JURY

Jury Konkursu
MAGDA CISZEWSKA-RZĄSA
Z wykształcenia rzeźbiarka, z pasji fotografka i narciarka. Mieszka i pracuje w Galerii Antoniego Rząsy. Żona rzeźbiarza Marcina
Rząsy, którego statuetki są nagrodami w Międzynarodowym
Konkursie Filmowym Spotkań z Filmem Górskim. Od lat współpracuje z festiwalem, wspierając działania dla młodzieży, m.in.
młodzieżowe jury filmowe i projekty międzynarodowe. Uczy
fotografii w liceum plastycznym. Mama Franka, Heli i Marty –
na co dzień funkcjonuje w chaosie i mnogości wątków. Spokój
i porządek są tylko na jej fotografiach.

STASZEK BERBEKA
Rocznik 1985, mieszka w Zakopanem. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Wydział Grafiki), specjalizacja:
fotografia. Obecnie prowadzi własne studio graficzne Yak-Yak
w Zakopanem. Podczas 14. Spotkań z Filmem Górskim, jego
debiut filmowy „Dreamland” otrzymał nagrodę za Najlepszy Film
Polski i Nagrodę Publiczności. „Dreamland” był pokazywany
i nagradzany na wielu festiwalach w kraju i za granicą, w tym
na festiwalach partnerskich Spotkań z Filmem Górskim, zrzeszonych w The International Alliance for Mountain Film, m.in.
w Banff, Trento i w Bańsko, gdzie zdobył nagrodę Grand Prix.

PIOTR PUSTELNIK
Doktor inżynierii chemicznej, pracownik naukowy Wydziału
Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Trzeci polski himalaista, po Jerzym Kukuczce i Krzysztofie Wielickim, który zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników,
za co otrzymał nagrodę „Super Kolosa 2010”. Twórca projektu
„Trzy Korony” – pomysłu na zdobycie Korony Ziemi, Koronki
Ziemi (drugie co do wysokości szczyty kontynentów) i Korony
Himalajów i Karakorum. W 2007 otrzymał nagrodę Explorer,
przyznawaną co roku światowym indywidualnościom w dziedzinie eksploracji podczas Explorers Festival w Łodzi. W 2006 r.
wraz z Piotrem Morawskim został finalistą Nagrody Środowisk
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Wspinaczkowych „Jedynka” za Tryptyk Himalajski – Cho Oyu, Annapurna Wschodnia, Broad
Peak – zrealizowany bez zdobycia głównej Annapurny z powodu konieczności udzielenia pomocy
Tybetańczykowi. Od 2016 roku Prezes Polskiego Związku Alpinizmu.

ALESSANDRO FILIPPINI
Studiował filozofię i przez 31 lat pracował jako dziennikarz
dla „Gazzetta dello Sport”. Stworzył dodatek „Magazine”
i uczestniczył w tworzeniu strony gazzetta.it. Autor Wielkiej
Encyklopedii Olimpiady (wydawnictwo Motta), opracował też
hasło „alpinizm” w encyklopedii Treccani.
W 2012 r. był członkiem jury Złotych Czekanów. Reżyser filmów „Riccardo Cassin kończy 100 lat” z Riccardo
Cassinem, Walterem Bonattim i Reinholdem Messnerem,
„Fratelli si diventa” z Bonattim i Messnerem oraz „Exposed
to dreams” z Simone Moro i Mario Curnisem.
Od 2011 r. współpracuje z Trento Film Festival i przygotowuje spotkania o tematyce górskiej. Razem z Messnerem
napisał książkę „Walter Bonatti. Il fratello che non sapevo
di avere”. Autor bloga „Alpinisti e montagne” dla Gazzetta.it.

JERZY PORĘBSKI
Miłośnik gór i podróży. Uczestniczył w realizacji ponad 20
filmów dokumentalnych o tematyce górskiej jako producent,
scenarzysta oraz reżyser. Wiele z jego filmów otrzymało
nagrody i wyróżnienia na festiwalach filmów górskich od
Peru i Argentyny po Rosję, a dokument „Kukuczka” jest od
wielu lat wyświetlany we Francji, w tym w paryskim kinie Le
Nouvel Odeon. Od lat Jerzy Porębski zapraszany jest do
jury festiwali filmów górskich i turystycznych, min w Bilbao,
Karlowych Varach, czy też w peruwiańskim Huaraz. Jest
też agentem literackim, stoi za zakupem licencji do ok. 30
książek o tematyce górskiej, w tym ostatnio wspomnień
znanego szwajcarskiego wspinacza Erharda Loretana,
czy też książek Bernadette McDonald wydanych w Polsce
i w Czechach. Porębski był też pomysłodawcą i współautorem komiksów o tematyce górskiej
i historycznej, m.in. o tragedii na przełęczy Lho La, o życiu i wojennej działalności Jana Karskiego
czy Hermanna Buhla. Jest też autorem, współautorem i pomysłodawcą książek górskich, jak np.
„Polskie Himalaje”. Prowadzi prezentacje na temat historii polskiego himalaizmu.
Znany z miłości do Czech, gdzie od lat angażuje się w działalność społeczną, przede wszystkim
związaną z górami i podróżami. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i członkiem Rady Nadzorczej czeskiej fundacji „Historie dobrodružstvi” w Ostrawie. W Polsce uczestniczył w tworzeniu
muzeum polskiego himalaizmu „Korona Ziemi” w Zawoi. Obecnie przygotowuje kilka nowych
projektów książkowych.
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JURY MŁODYCH FILMOWCÓW I FILMOZNAWCÓW
ANITA ZAWISZA
Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „Obraz starości i ludzi starych w polskiej kinematografii. Od czasów Polski Ludowej do 2014 r.”. Obecnie
na studiach doktoranckich na Wydziale Dziennikarstwa,
Informacji i Bibliologii UW, na kierunku: nauki o mediach.
Obszarem jej badań są filmy fabularne przedstawiające
wizerunek Kościoła katolickiego, księży, zakonnic i zakonników. Interesuje się również historią polskiej kinematografii,
w szczególności jej głównym nurtem – kinem moralnego
niepokoju.
Uczestniczka wielu międzynarodowych i ogólnopolskich
konferencji. Pracowała przy organizacji 18. edycji Sopot
Film Festival i 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni.
W tym roku spełniła swoje marzenie i otrzymała akredytację
filmową na 72. Festiwal Filmowy w Cannes, gdzie miała
okazję oglądać filmy konkursowe.
Dla przyjemności i wprawy, prowadzi fanpage na Facebook’u „Kino lekiem na całe zło”, gdzie
publikuje recenzje filmów i nowinki filmowe. Uwielbia kina studyjne, nachosy (ale nie podczas
filmu!) i Edwarda Nortona. A co najważniejsze: wychowana w Gdańsku, nad polskim morzem,
gdzie wszystko się zaczęło...

JULIA RUSZCZYŃSKA
Studentka reżyserii w Warszawskiej
Szkole Filmowej, autorka kilku filmów
krótkometrażowych, między innymi nagradzanego dokumentu „7a+”. Ostatnio
coraz częściej pracuje jako montażystka.
Najwięcej czasu poświęca filmom dokumentalnym, a resztę marnuje na podróżowanie. Od zawsze pasjonatka gór, od trekkingu, przez narciarstwo po wspinaczkę.
Osiągnięcia: film „7a+” − 2019: Najlepszy
Portret − Festival de Cortometraje Universitario UVAQ, nominacja − Festival Azyl, nominacja − SAGA Adelaide International Women’s Film
Festival, 2018: final shortlist at International contest Nespresso Talents, Cannes.
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SARA KOTWICKI
Studentka pierwszego roku Warszawskiej Szkoły Filmowej. Uczęszczała na zajęcia w Seattle Film Institute.
Zdobyła pierwsze miejsce w konkursie Technological
Student Association (TSA). Uczestniczyła w Edinburgh
International Film Festival i European Film Festival,
jako krytyk filmowy. W szkole średniej, ukończyła kursy
filmowe, w tym kurs produkcji telewizyjnej, podczas
którego razem z całą klasą produkowała poranny
program dla szkoły.

JURY MŁODZIEŻOWE
DANA KOLASA
Nazywam się Danuta, ale wszyscy mówią na mnie Dana.
Mam 17 lat, jest uczennicą Zespołu Szkół Plastycznych im.
Antoniego Kenara. Jeżdżę na nartach od bobasa, rzeźbię,
rysuję i jestem jednym z organizatorów MA Festiwalu.

PAULINA KOLEŚNIKOWA
Mam 17 lat, mieszkam w Zakopanem i uczęszczam do Liceum Plastycznego im. Antoniego Kenara. Cieszę się, że
w tej szkole rozwijam się w artystycznym środowisku oraz
czerpię inspiracje z codziennego życia do tworzenia swoich
prac. A z moimi znajomymi co roku organizujemy MA Festiwal, który ma na celu promować młodych utalentowanych
ludzi.
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HANKA KRZEPTOWSKA
Mam 18 lat, mieszkam i uczę się w Zakopanem. Chodzę do
ZSP im. A. Kenara. Do tej pory, chyba najwięcej czasu spędziłam na nartach w różnych górach z przyjaciółmi i rodziną.
Uprawiam głównie freeride i backcountry. Zimą pracuję jako
instruktorka narciarstwa. Interesuję się wszystkimi dziedzinami sztuki, w szczególności wzornictwem, performancem
i filmem. Lubię jeździć konno, angażować się w działalności
charytatywne i organizować ze znajomymi MA Festiwal.

SZYMON MARCHEWKA
Jestem fotografem amatorem szukającym swojego miejsca
we wszechświecie. Zamiast używać oczu, używam obiektywu. W filmie szukam niekonwencjonalnych ujęć i ciekawych
historii.

ZOSIA STASZEL
Mam 17 lat. Urodziłam się w Zakopanem, gdzie tworzę
w pracowni graficznej Liceum Plastycznego im. A. Kenara.
Razem z ekipą moich znajomych każdego roku organizujemy
w Zakopanem MA Festiwal, który promuje i realizuje wystawy
młodych, zdolnych artystów. W czasie wolnym śmigam na
nartach – już od 15 lat. Nie ma nic lepszego niż świeżutki
opad śniegu! Latem jeżdżę na kolarce i bardzo chętnie chodzę
po górach. Pracuję jako instruktorka narciarstwa alpejskiego,
a czasami można mnie znaleźć za barem w kawiarni, gdzie
uczę się robić mleczne serduszka.
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INDYWIDUALNE
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DO KAŻDEGO GOŚCIA

BLISKOŚĆ NATURY

www.hotelcrocus.pl 34-500 Zakopane, ul. Chałubińskiego 40, tel. +48 18 20 26 500

NAGRODY 15. SZFG

NAGRODY
Grand Prix 15. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Wielka Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 4000 zł

Nagroda Schroniska PTTK nad Morskim Okiem dla Najlepszego Filmu Polskiego
Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł
Nagroda Dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego
za film najlepiej obrazujący więź człowieka z naturą: Drewniana Góra i nagroda pieniężna
w wysokości 2000 zł

Nagroda w kategorii kulturalno-społecznej
za film najlepiej ukazujący ludzkie, kulturowe i artystyczne aspekty życia społeczności
górskich: Drewniana Góra i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Polskiego Związku Alpinizmu
za najlepszy film ukazujący człowieka w ekstremalnych sytuacjach: Drewniana Góra
i nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł

Nagroda Specjalna Polskich Kolei Linowych
organizatora akcji edukacyjnej „Odpowiedzialnie w góry!” za film, który promuje postawy
poszanowania przyrody i zachowania zasad, które wpływają na bezpieczeństwo podczas
aktywnego spędzania czasu w górach: nagroda rzeczowa.
Nagroda Publiczności:
Drewniana Góra i nagroda rzeczowa
Nagroda Jury Młodych Filmowców i Filmoznawców
to nagroda studentów z wyższych szkół filmowych i dziennikarstwa: nagroda rzeczowa
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Drewniane Góry
to statuetki autorstwa
MARCINA RZĄSY.

Nagroda Młodzieżowego Jury:
nagroda specjalna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem  

Nagrody pieniężne
podlegają opodatkowaniu.

Nagroda Specjalna
może zostać przyznana szczególnie wyróżniającemu się filmowi
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EVEREST DLA KAŻDEGO
Reż. Adrian Dmoch
Polska 2019, 90 min.
Po filmie zapraszamy na spotkanie z twórcami.
Piątek, 6 września, godz. 14:00, Namiot, pl. Niepodległości
Film „Everest dla każdego” to opowieść
o rekordowym pod względem logistycznym przedsięwzięciu, jakim była wyprawa
trekkingowa do bazy pod Everestem w październiku 2018 roku. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 400
osób zamieszkałych w ponad 100 miejscowościach od Bałtyku po Tatry, spełniało
swoje marzenia idąc pod Mount Everest
w hołdzie tym, którzy w górach wysokich
zostali na zawsze.
Wśród uczestników byli wyjątkowi alpiniści,
jak Leszek Cichy, Rafał Fronia, Dariusz Załuski czy „gwiazda Katmandu” Anna Czerwińska, podróżnicy, ratownicy górscy, utytułowani sportowcy – medaliści olimpijscy, mistrzostw świata i Europy (m.in. rekordzista
Polski w biegu na 400 m przez płotki Marek Plawgo, czterokrotny zwycięzca Tenzing
Hillary Everest Marathon Robert Celiński), wybitni lekarze różnych specjalności od
okulistów, poprzez kardiologów, ortopedów po anestezjologów (Renata Krzysztofik,
Dariusz Kosior, Dominik Drobiński, Andrzej Machalica), duchowni (Szymon Kosmala,
Grzegorz Mrówczyński), uczniowie z rybnickiej szkoły społecznej im. Jerzego Kukuczki
wraz z rodzicami i „zwykli” ludzie. Był to więc faktycznie Everest dla każdego.

PLANETA ZIEMIA II – GÓRY
Pokaz zorganizowany we współpracy z BBC Earth i Tatrzańskim Parkiem
Narodowym.
Po filmie zapraszamy na spotkanie z Tomkiem Skrzydłowskim, pracownikiem
Działu Edukacji TPN.
Piątek, 6 września, godz. 11.00, Kino Sokół

„Planeta Ziemia” pojawiła się na ekranach telewizorów w 2006 roku. Był to pierwszy
serial przyrodniczy filmowany w technologii HD i tym samym przełom w historii produkcji tego typu. Dzięki niemu ponad pół miliarda widzów na całym świecie zobaczyło
bogactwo i różnorodność życia na Ziemi w zachwycającej – i niespotykanej dotąd –
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jakości obrazu. 10 lat po premierze BBC Earth umożliwiło
widzom przeżycie tego jeszcze
raz, ale z zupełnie nowej perspektywy. Tym razem nie tyle
możemy obserwować naturę
z bliskiej odległości, ale wręcz
zanurzyć się w świat przyrody.
Postęp technologiczny, jaki nastąpił w ciągu 10 lat między tymi
produkcjami jest niewyobrażalny,
pozwolił pokazać świat natury
w całkiem nowy sposób. Dziś
możemy dotrzeć do naprawdę
odległych i trudno dostępnych
miejsc, do minimum zmniejszyć
dystans między okiem kamery
Organizatorzy:
Współfinansowanie:
a zwierzęciem, pozostać niemal
niezauważonymi i dzięki temu uchwycić niczym niezniekształcone, naturalne zachowania, co kiedyś było znacznie trudniejsze, a czasem wręcz niemożliwe. Nieosiągalne
górskie szczyty, najbardziej odległe wyspy, srogie pustynie i dżungle, przez które
przedarcie się graniczy z cudem – „Planeta Ziemia II” pozwala widzom odczuć, jak
smakuje życie w prawdziwej dziczy.
Drony pozwoliły stworzyć nową perspektywę ujęć z wysokości, a najnowsze techniki
Partnerzy: stabilizacji kamer uwolnić je ze statywów i podążyć śladem zwierząt, podróżując razem z nimi. Największym krokiem naprzód było skonstruowanie kamery-fotopułapki,
z czujnikiem na podczerwień, dzięki której zespół BBC mógł filmować najbardziej
nieuchwytne stworzenia.
Te 10 lat to również nowe odkrycia naukowe, kolejne ciekawe fakty z życia dzikich
zwierząt, których nikt wcześniej nie zdołał sfilmować.
Przez ponad trzy lata, w 40 różnych krajach, podczas 117 wypraw filmowych i 2089 dni
zdjęciowych BBC Earth sprawdzało też granice wytrzymałości swoich nieustraszonych
ekip. Serial został wyprodukowany w oszałamiającej technologii Ultra HD, jego narratorem jest niezrównany Sir David Attenborough w wersji oryginalnej i Krystyna Czubówna
w wersji polskiej, a przepiękną muzykę skomponował Hanz Zimmer.
Sponsorzy: „Góry” – w tym odcinku wspinamy się na największe łańcuchy górskie świata. Bardzo
niewiele gatunków zwierząt posiada cechy, pozwalające przeżyć w takich miejscach
i są to jedne z najbardziej nieuchwytnych i tajemniczych zwierząt na naszej planecie.
Będziemy zatem świadkami pierwszych w historii ujęć, pokazujących razem cztery
śnieżne pantery – matkę z małym, uwięzione pomiędzy dwoma desperacko walczącymi
samcami. Zobaczymy niedźwiedzie grizli ocierające się komicznie o drzewa, a także
Patronat medialny:
rudego rysia podczas polowania na kaczki. Aby pokazać naszym widzom, czym tak
naprawdę jest polowanie z powietrza, umieściliśmy miniaturową kamerę 4K na grzbiecie
orła przedniego – uzyskując ten sposób niezwykłą perspektywę. Filmowcy pracowali
także z mistrzem speedridingu, który, zaopatrzony w kamery, zlatywał z górskich szczytów na specjalnym spadochronie, filmując niezwykłe ujęcia w ruchu.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa N
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BROAD PEAK (2020)
Z kamerą na wysokości 5600 m n.p.m.
– jak powstaje film „Broad Peak”

Zapraszamy na premierowy pokaz teasera
filmu „Broad Peak”, opowiadającego historię legendarnego wejścia Macieja Berbeki
na szczyt jednej z najniebezpieczniejszych
gór świata. Uczestnicy festiwalu będą mogli
zobaczyć materiały making of, zrealizowane w Karakorum, Alpach i Zakopanem oraz
porozmawiać z odtwórcą głównej roli – Ireneuszem Czopem. Producenci opowiedzą
także o tym, jak kręci się film na wysokości
5600 m n.p.m.
Sobota, 7 września, godz. 16:00, Namiot, pl. Niepodległości
„Broad Peak” w reżyserii Leszka Dawida,
autora głośnego „Jesteś Bogiem”, to oparta
na prawdziwych wydarzeniach, dramatyczna
opowieść o losach legendarnego himalaisty
Macieja Berbeki. To z jego perspektywy
poznajemy kulisy pierwszego w historii
zimowego wejścia na szczyt Broad Peak,
którego dokonali Polacy w 2013 roku. To historia o pięknej, ale i niszczycielskiej pasji
oraz niesamowitej determinacji, która pcha
człowieka ku niebezpiecznej krawędzi. Film
opisuje także wielkie, ale trudne uczucie,
jakie połączyło Maćka i Ewę Berbeków.
Zainicjowany i produkowany przez East
Studio, „Broad Peak” jest pierwszym w Polsce filmem fabularnym o tej tematyce. Aby
wiernie oddać realia wyprawy i przybliżyć widzom potęgę najwyższych gór świata, ekipa
filmowa poleciała do Karakorum. To właśnie
w bazie pod K2 i na ścianie Broad Peak na
wysokości ponad 5 tys. m n.p.m. powstawała
część zdjęć.
W roli głównej zobaczymy Ireneusza Czopa,
który będzie gościem festiwalu. Żonę Macieja Berbeki – zagra Maja Ostaszewska, zaś
w postać Krzysztofa Wielickiego wcieli się
Łukasz Simlat. Adama Bieleckiego zagra Dawid Ogrodnik, Tomka Kowalskiego – Maciej
Raniszewski, a Artura Małka – Maciej Kulig.
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TOM
Reż. Angel Esteban, Elena Goatelli
Włochy/Hiszpania 2015, 68 min.

Spotkanie poświęcone pamięci Toma Ballarda:
pokaz filmu „Tom”, spotkanie z Andrzejem Marciszem i Marcinem Polarem oraz pokaz filmu
„Superściek”.
Piątek, 6 września, godz. 19:30,
Dworzec, ul. Krupówki 12
Tom Ballard był gościem zeszłorocznych Spotkań z Filmem Górskim. Opowiedział
wtedy o swojej ekstremalnej wspinaczkowej drodze, wyczynach w górach całego
świata i o swoim życiu w camperze u stóp Dolomitów. W spotkaniu uczestniczyli również Andrzej Marcisz i Krzysztof Rychlik, którzy opowiedzieli o pierwszym klasycznym
przejściu Superścieku na Kotle Kazalnicy, najtrudniejszej drogi zimowej w Tatrach
Polskich, którego dokonali razem z Tomem w styczniu 2018 r.
Tom był solistą o nadludzkiej sile i niebywałej liście osiągnięć wspinaczkowych. Pokonał
zimą, solo największe i najbardziej spektakularne ściany: Cima Grande di Lavaredo, Piz
Badile, Matterhorn, Grandes Jorasses, Petit Dru i Eiger. Był synem wybitnej, brytyjskiej
himalaistki Alison Hargreaves, która m.in. zdobyła Mount Everest bez użycia tlenu oraz
przeszła najtrudniejsze alpejskie ściany.
W marcu 2019 r., Tom Ballard razem z Daniele Nardim podjęli próbę wytyczenia zimą
nowej drogi na Nanga Parbat (8126 m). Próba ta zakończyła się tragicznie – zostali
na zawsze na zboczach Nagiej Góry.

ITALIA K2
Reż. Marcello Baldi
Włochy 1955, 95 min.

Premierowy pokaz odrestaurowanego filmu „Italia K2” z pierwszego zdobycia K2
w 1954 roku. Pokaz zorganizowany w 100-lecie relacji dyplomatycznych między
Polską a Włochami (1919-2019).
Piątek, 6 września, godz. 21:00, Kino Sokół
Światowa premiera filmu „Italia K2” w reżyserii Marcello Baldiego miała miejsce
25 marca 1955 roku w rzymskim kinie Barberini, w obecności głowy państwa
Luigiego Einaudiego i najwyższych władz cywilnych i wojskowych. Pierwsze
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wyprawy na K2 (8611 m) podjęto na początku XX wieku. Zdobyciem szczytu
zakończyła się dopiero szósta wyprawa pod wodzą Ardito Desio. Na szczyt, drogą
przez Żebro Abruzzi weszli Achille Compagnoni i Lino Lacedelli.
Zaraz po ogłoszeniu zwycięstwa Włochów, 31 lipca 1954 roku Marcello Baldi
zaczął kręcić film w dolinie Aosty i w Cortinie d’Ampezzo, czyli w rodzinnych
stronach zdobywców K2. Zdjęcia z wyprawy nakręcili alpiniści-operatorzy – Theo
Hörman i Mario Fantin, materiał filmowy był świetnej jakości.
Po raz pierwszy w historii filmu górskiego dysponowano też ujęciami z ośmiotysięcznika. Achille Compagnoni przypłacił je odmrożeniem palców, po tym jak
zgubił jedną z rękawiczek. Sukces kasowy filmu skłonił go do ubiegania się
o odszkodowanie od organizatorów wyprawy i producenta. Pozwał Włoski Klub
Alpejski, domagając się udziału w zyskach w związku z jego wkładem w film
i uszczerbkiem na zdrowiu.
W filmie nie wspomniano o roli Waltera Bonattiego i Amira Mahdi, którzy wnosząc
butle do obozu IX, zagwarantowali powodzenie wyprawy. Bonatti opowiedział
tę historię w książce „Moje góry” dopiero w 1961 roku. Fakty opowiedziane
przez najmłodszego uczestnika wyprawy różniły się od oficjalnego sprawozdania
opublikowanego przez Ardito Desio po wyprawie. Wersję Bonattiego uznano
dopiero po pięćdziesięciu trzech latach od wyprawy.
Pokaz filmu „Italia K2” został zorganizowany dzięki uprzejmości Clubu Alpino
Italiano i we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie.
* Film w angielskiej wersji językowej

JERZY SURDEL – RETROSPEKTYWA –
„TATERNIK” i TVP HISTORIA
„Taternik” i TVP Historia zapraszają na retrospektywę filmów
Jerzego Surdela (1935–2018).
Pokazy odbywają się pod patronatem TVP Historia. WSTĘP BEZPŁATNY
Po filmach zapraszamy na spotkania, w których wezmą udział
Jan Kiełkowski, Andrzej Ciszewski i inni goście.
Spotkania poprowadzi Anna Kwiatkowska.
Czwartek, 5 września, godz. 19.00,
Dworzec, ul. Krupówki 12
„Odwrót” reż. i scen. Jerzy Surdel, 1968, 20 min.
Film z tatrzańskiej wyprawy Samuela Skierskiego i Jana Kiełkowskiego ukazujący walkę z wysokością, strachem i zmęczeniem, w imię ratowania życia
innego człowieka.
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„Góry o zmierzchu”, reż. Krzysztof Zanussi, 1970, 29 min.
Zdjęcia wysokogórskie: Andrzej Galiński, Jerzy Surdel
Opowieść o starym profesorze, niegdyś znakomitym taterniku, który co roku przybywa
w góry. W ten sposób upamiętnia zmarłego przyjaciela, który zginął ratując mu życie.
W filmie występuje m.in. Andrzej Zawada.
„Akcja”, realizacja Jerzy Surdel, 1970, 20 min.
Akcja ratunkowa na północnej ścianie Kazalnicy, w której biorą udział członkowie
grupy tatrzańskiej GOPR: Józef Bukowski, Stanisław Gąsienica Brzega, Kazimierz
Gąsienica Byrcyn, Władysław Gąsienica Rój, Wojciech Gąsienica Wawrytko, Tadeusz
Figus, Michał Gajewski, Stanisław Janik, Franciszek Spytek. W czasie akcji ratowania
rannego turysty przez lawinę zostaje zasypany jeden z ratowników.
Niedziela, 8 września, godz. 17.00,
Dworzec, ul. Krupówki 12
„Zima 8250”, realizacja Jerzy Surdel, 1976, 40 min.
Relacja z polskiej wyprawy na szczyt Lhotse w Himalajach w 1974 r., pod kierownictwem
Andrzeja Zawady. Polakom nie udało się zdobyć ośmiotysięcznika – czwartego pod
względem wysokości szczytu Ziemi. Zespół szturmowy musiał zawrócić na wysokości
8250 metrów – w niewielkiej odległości od szczytu – z powodu gwałtownie pogarszających się warunków pogodowych. Mimo tego wyprawa uznawana jest za sukces. Polacy
po raz pierwszy podczas wspinaczki przekroczyli wysokość ośmiu tysięcy metrów nad
poziomem morza. Była to też pierwsza w świecie próba zdobycia ośmiotysięcznika
zimą. Zapoczątkowało to nowy rozdział himalaizmu: tak zwany himalaizm zimowy,
w którym to właśnie Polacy, w późniejszych latach, osiągali największe sukcesy. Podczas wyprawy zginął Stanisław Latałło, który był operatorem filmowym wyprawy. Jest
on autorem części materiałów, składających się na film. Uczestnicy wyprawy: Andrzej
Zawada – kierownik wypraw, Stanisław Latałło, Jan Stryczyński, Anna Okopińska,
Ryszard Szafirski, Zygmunt Andrzej Heinrich – Zyga, Tadeusz Piotrowski, Jan Koisar.
„Wyżej niż Himalaje”, realizacja Anna Teresa Pietraszek, 1996, 48 min.
Polacy jako pierwsi zdobyli Mount Everest zimą, a potem kolejne ośmiotysięczniki
podczas zimowych wypraw. O najtrudniejszych wyprawach i największych sukcesach
polskich himalaistów opowiada Andrzej Zawada. Usłyszymy pełne anegdot wspomnienia
ze wspinaczek takich himalaistów, jak Jerzy Kukuczka, Wanda Rutkiewicz czy Krzysztof
Wielicki i Leszek Cichy. W filmie można też zobaczyć materiały filmowe z wypraw
w Himalaje, Karakorum i Hindukusz.
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LHOTSE – ROZGRYWKA POKEROWA
Reż. Wojciech Kukuczka
Polska 2010, 22 min.
Film zostanie pokazany po spotkaniu „Królowa. Lhotse ‘89 –
premiera dziennika Jerzego Kukuczki”, w którym wezmą udział
Wojciech Kukuczka, Katarzyna Zioło i Fulvio Mariani. Spotkanie
poprowadzi Janusz Majer.
Piątek, 6 września, godz. 17:00,
Namiot, pl. Niepodległości
Film jest opowieścią o południowej ścianie Lhotse z perspektywy Jerzego Kukuczki.
Trzy i pół kilometrowa pionowa ściana została określona przez Reinholda Messnera
„problemem XXI wieku”. Do dzisiaj uważana jest przez wielu za najtrudniejszą w Himalajach. Poprzez historię o największym wyzwaniu tamtych czasów, możemy lepiej
zrozumieć himalajską ideę Jerzego Kukuczki, jego sposób myślenia, poznać jego wizję
wspinaczki oraz życia.

ARSMONTI − WYSTAWA
EWY MARII ROMANIAK
Wernisaż − czwartek, 5 września godz. 18.30,
STRH Bistro Art Cafe, ul. Krupówki 4a
Wystawa ARSMONTI prezentuje prace Ewy Marii Romaniak z cyklu górskiego. Inspiracją do ich stworzenia była chęć połączenia
dwóch pasji autorki: artystycznej i górskiej. Dzieła prezentowane
w ramach wystawy obejmują wybrane prace rysunkowe oraz
malarskie: cykle 30 szkiców górskich – Tatry (2015), Górskie
sytuacje – Pireneje (2016), Taternictwo (2017), 100 na 100 malarstwo wolności (2018) oraz Górskie opowieści (2018-2019).
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CHRIS BONINGTON
„Moje życie w górach” –
sobota, 7 września, godz. 19:30, Namiot.
Najbardziej znany brytyjski alpinista, pisarz, fotograf i wykładowca. Zaczął
wspinać się w wieku 16 lat i od tego czasu góry są jego pasją. W 1961
roku dokonał pierwszego brytyjskiego przejścia północnej ściany Eigeru.
Kierował zakończoną sukcesem wyprawą na południową ścianę Annapurny – w 1970 roku, była to najtrudniejsza wspinaczka w Himalajach. Pięć
lat później poprowadził kolejną udaną wyprawę południowo-zachodnią
ścianą Mt. Everestu. Sam zdobył ten szczyt w wieku 50 lat, razem z wyprawą norweską. Razem z Dougiem Scottem, dokonał pierwszego wejścia na szczyt Ogre (7285 m n.p.m.), z którego powrót miał dramatyczny przebieg.
Chris skończył 85 lat, a jego pasja do gór wciąż nie osłabła. Napisał 19 książek, występował w wielu programach
telewizyjnych i wykładał na całym świecie. W 1996 roku został wyróżniony przez Królową Angielską tytułem szlacheckim za wybitne osiągnięcia w górach. Za swoje osiągnięcia i popularyzację alpinizmu otrzymał też nagrodę
Piolet d’Or Career (Złoty Czekan za całokształt dokonań).

ANDRZEJ BARGIEL
Everest Ski Challenge – połączenie na żywo z bazą pod Everestem,
gdzie Andrzej będzie przygotowywał się do zjazdu. Rozmowę przeprowadzi Paweł Pawlica.
niedziela, 8 września, godz. 15:00,
Namiot
Pierwszy człowiek na świecie, który zjechał na nartach z K2 rozpoczyna
nowy projekt – Everest Ski Challenge. Z końcem sierpnia Andrzej wyruszył
w Himalaje, aby tym razem zdobyć Mount Everest bez butli z tlenem
i zjechać ze szczytu bez odpinania nart!
Andrzej po raz kolejny pojawi się na Spotkaniach z Filmem Górskim – tym razem wirtualnie, dzięki połączeniu na
żywo z bazy pod Mt. Everestem.
W 1996 roku, bez użycia tlenu wszedł na szczyt Hans Kammerlander i dokonał zjazdu, ale z odpinaniem nart.
Pierwszy pełen zjazd (bez odpinania nart) zrealizował w 2000 roku Davo Karničar, Słoweniec korzystał jednak z tlenu.
Wyprawa Andrzeja ma też aspekt ekologiczny. Ma zwrócić uwagę na problemy zmian klimatycznych i zanieczyszczenia środowiska, których efekty nie ominęły również Himalajów.
Andrzej Bargiel – skialpinista, biegacz górski i himalaista, ratownik TOPR. Pierwszy człowiek w historii, który zjechał
na nartach z wierzchołków K2 i Broad Peak.
Trzykrotny mistrz Polski w skialpiniźmie, trzeci w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, rekordzista świata w biegu
na Elbrus oraz pierwszy Polak, któremu w 2013 r. udało się zdobyć ośmiotysięcznik Shishapangma na nartach oraz
zjechać z jego wierzchołka. Ustanowił rekordowy czas wejścia na szczyt Manaslu i jako drugi człowiek w historii
zjechał z tego szczytu na nartach do bazy.
W 2016 r. pobił o 12 dni rekord ustanowiony przez Denisa Urubko i Andreja Mołotowa w zdobyciu pięciu siedmiotysięczników położonych na terenie byłego ZSRR, tzw. Śnieżnej Pantery.
Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za zasługi dla rozwoju polskiego skialpinizmu oraz za promowanie imienia
Polski w świecie.
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DENIS URUBKO
„HONEYM8000N” – Denis opowie o przejściu nowej drogi na
Gasherbrumie II i o swoich przygodach w górach najwyższych,
a po spotkaniu będzie podpisywał książkę „Absurd Everestu” –
sobota, 7 września, godz. 21:00, Namiot.
„Ostatnia góra” – pokaz filmu w reż. Dariusza Załuskiego oraz
spotkanie z reżyserem i bohaterami filmu: Denisem Urubko
i Krzysztofem Wielickim, prowadzenie: Piotr Pustelnik –
sobota, 7 września, godz. 17:30, Namiot.
Denis Urubko to jeden z najlepszych himalaistów w historii. Mówią na
niego „Denis-rozrabiaka”. Rosyjski łobuz z polskim obywatelstwem.
Nie mierzy tętna i nie łyka leków, nie bierze odżywek, ocieplacze uważa za niedozwolone, butle
z tlenem za wykluczone. W górach nawet z jedzeniem jest na bakier: kiedy się wspina, pości.
Tylko przed i po wysiłku zagryza ser i czekoladę. Uwielbia rywalizacje, tak z innymi jak i z samym
sobą. Powtarza, że bycie pierwszym na szczycie to honor. Ale honorem jest też pomóc innym:
w górach partnerstwo jest dla niego wszystkim. W 2001 roku sprowadził z Lhotse himalaistkę Annę
Czerwińską, w 2018, z Nanga Parbat, Elizabeth Revol. Jak sam mówi: kocha życie i nie zamierza
akceptować zwyczajności.
Zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, wspiął się na dziesięć siedmiotysięczników. Dokonał
pierwszych wejść zimowych na Makalu z Simone Moro i na Gaszerbrum II z Moro i Cory Richardsem. W tym samym roku wytyczył nową drogę na południowo-wschodniej ścianie Cho Oyu (8201 m).
31 lipca 2019 r., po godzinie 22.00 Urubko wyruszył samotnie na ośmiotysięcznik Gaszerbrum II
(8035 m n.p.m) i zdobył szczyt nową drogą, bez radia, dodatkowego tlenu i bez wody. Wcześniej
wszedł na Gaszerbrum II drogą normalną i uczestniczył w dwóch akcjach ratunkowych.
W książce „Absurd Everestu” (Wyd. Bezdroża) opowiada o początkach swojej himalajskiej przygody – pierwszym pobycie w najwyższych górach świata i przyjaźni z Simone Moro.

ALEX TXIKON
Spotkanie z Alexem i premierowy pokaz filmu „Pumori. Córka
góry”, prowadzenie: Kacper Tekieli –
piątek, 6 września, godz. 21:00, Namiot.
„K2 ieri, hoy i jutro” – Alex Txikon, Alessandro Filippini i Krzysztof
Wielicki opowiedzą o historii i przyszłości wypraw na K2, prowadzenie: Luca Calvi – sobota, 7 września, godz. 14:30, Namiot.
Urodził się w Lemoa w Kraju Basków, jako najmłodszy z 13 rodzeństwa.
Pasję do wspinaczki przekazał mu brat Javi – zabrał go jako trzylatka
na szczyt Gorbea – jedną z najbardziej charakterystycznych baskijskich
gór. Jako nastolatek, Alex dołączył do Ganzabal Mountain Club i zaczął próbować swoich sił
w Pirenejach, Picos de Europa i w Alpach. W wielu 17 lat pojechał do Pamiru, a kiedy miał 21 lat,
zdobył swój pierwszy ośmiotysięcznik − Broad Peak.
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Alex wziął udział w ponad 30 wyprawach, zdobył 12 ośmiotysięczników i przede wszystkim przeżył
niesamowite chwile ze wspaniałymi ludźmi. W 2005 roku dołączył do hiszpańskiego programu „Al Filo
De Lo Imposible” jako operator kamery, pracował też przy projekcie „14-8000” z Edurne Pasaban.
W 2011 r. otrzymał propozycję dołączenia do wyprawy Edurne na Mt. Everest, ale uznał, że zakończył
już pewien etap w swoim życiu i szuka czegoś innego. Zaczął prowadzić zimowe wyprawy, z których jest
dziś szczególnie znany. W ostatnich latach zdecydował się na projekty, które może odniosły mniejsze
sukcesy, ale były o wiele bardziej wymagające pod względem technicznym, trudności i zaangażowania.
Północne i duże ściany, nowe drogi, styl alpejski – to ryzykowny, ale niezmiernie satysfakcjonujący wybór.
Oprócz alpinizmu Alex uprawia wspinaczkę, BASE jumping i baskijski sport – rąbanie drewna. Uwielbia
przygody, podróże, poznawać ludzi i zawierać nowe przyjaźnie.

K2 WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO
K2 ieri, hoy i jutro – Alessandro Filippini, Alex Txikon i Krzysztof
Wielicki opowiedzą o historii i przyszłości wypraw na K2, prowadzenie: Luca Calvi –
sobota, 7 września, godz. 14:30, Namiot.

Krzysztof Wielicki – nestor polskiego himalaizmu. Zdobywca Korony
Himalajów. Autor 3 pierwszych zimowych wejść na ośmiotysięczniki.
Jako pierwszy człowiek w historii zdobył ośmiotysięcznik – Broad Peak –
w ciągu jednego dnia, w czasie 16 godzin. Na 3 ośmiotysięczniki wszedł
samotnie, wytyczył 3 nowe drogi. Na przełomie 2017/2018 r. kierował kolejną próbą pierwszego zimowego wejścia na K2. W październiku 2018 r.,
został odznaczony Nagrodą Księżnej Asturii, zwaną hiszpańskim Noblem.
Wielicki, razem z Reinholdem Messnerem, są pierwszymi alpinistami,
którzy otrzymali tę nagrodę. We wrześniu tego roku odbierze Piolet d’Or
Carrière − Złoty Czekan za całokształt dokonań w górach.
Alessandro Filippini – tegoroczny członek jury filmowego, dziennikarz,
pisarz i bloger, reżyser filmów górskich, współpracuje z Trento Film Festival i przygotowuje spotkania o tematyce górskiej. Razem z Reinholdem
Messnerem napisał książkę „Walter Bonatti. Il fratello che non sapevo
di avere”.
Alex Txikon – baskijski wspinacz, autor pierwszego zimowego wejścia na Nanga Parbat (z Simone Moro i Muhammadem Alim), zdobywca
12 ośmiotysięczników, uczestnik ponad 30 wypraw. W ostatnich latach
koncentruje się na projektach bardzo wymagających pod względem
technicznym, trudności i zaangażowania: północne ściany, nowe drogi,
styl alpejski.
Luca Calvi – tłumacz wielu języków (zna ich ponad dwadzieścia), specjalizuje się w językach Europy Środkowo-Wschodniej. Przez kilka lat
wykładowca uniwersytecki, autor prac poświęconych m.in. historii i literaturze rosyjskiej, ukraińskiej i polskiej. Od zawsze „silnie uzależniony od
gór”, uprawia turystykę, wspinaczkę i alpinizm. Od lat tłumaczy spotkania
z największymi bohaterami świata alpinizmu. Współpracuje z wieloma
festiwalami górskimi na całym świecie.
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TRZY BIEGUNY.
LESZEK CICHY I MAREK KAMIŃSKI
Spotkanie wokół książki Leszka Cichego, Julii Hamery
i Marka Kamińskiego „Trzy bieguny” –
niedziela, 8 września, godz. 13:00, Namiot.
„Trzy bieguny” (Wyd. Znak) to historia o pasji, ryzyku
i męskiej przyjaźni, w której pierwszy zimowy zdobywca
Everestu i legendarny zdobywca 2 biegunów opowiadają
o przygodach na granicy życia i śmierci, adrenalinie i o wyczynach, których nikt już nie powtórzy. Szli tam, gdzie nikt
inny wcześniej nie dotarł. Takiego duetu jeszcze nie było.
Leszek Cichy to jeden z pierwszych polskich wspinaczy. Brał
udział w najważniejszych i pionierskich wyprawach, był świadkiem
i uczestnikiem podboju szczytów w złotej erze polskiego himalaizmu.
Wspinał się m.in. z Wandą Rutkiewicz i Krzysztofem Wielickim.
W 1981 roku jako pierwszy człowiek (wraz z Wielickim) stanął zimą
na najwyższym szczycie świata – Mount Evereście.
Marek Kamiński – polarnik, podróżnik, filozof. Pierwszy na świecie zdobył w jednym roku dwa
bieguny Ziemi bez pomocy z zewnątrz: 23 maja 1995 wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na
biegun północny, a 27 grudnia 1995 zdobył samotnie biegun południowy.

KRÓLOWA LHOTSE ’89.
DZIENNIK JERZEGO KUKUCZKI
Premiera książki „Królowa. Z archiwum Jerzego Kukuczki”
i spotkanie z Wojciechem Kukuczką, Katarzyną Zioło
i Fulvio Marianim, prowadzenie Janusz Majer. Po spotkaniu
projekcja filmu „Lhotse rozgrywka pokerowa“ – piątek, 6
września, godz. 17:00, Namiot.
4 października 1979 roku Jerzy Kukuczka rozpoczyna himalajską
karierę stając na szczycie swojego pierwszego ośmiotysięcznika –
Lhotse. Dziesięć lat później, jako jeden z najsłynniejszych himalaistów na świecie i drugi po Reinholdzie Messnerze zdobywca
Korony Himalajów i Karakorum wraca pod ten sam szczyt. Próbuje
osiągnąć coś, czego nie dokonał wówczas nikt inny. Chce zdobyć
Lhotse – przechodząc legendarną południową ścianę. Ścianę,
która zabiła tak wielu. Decydując się na tę wyprawę, pomimo
szeregu przeciwności i niepewności, w swoim dzienniku notuje:
„Postanowiłem zrobić to tak, jak robiłem wielokrotnie, poszedłem
za podszeptem czegoś wewnętrznego, teraz albo nigdy!”.
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„Królowa” to kolejne wydawnictwo Fundacji Wielki Człowiek, drugie z serii „Z archiwum Jerzego
Kukuczki”. Trzonem publikacji, powstającej z okazji 30. rocznicy śmierci himalaisty, jest jego
dziennik spisany podczas wyprawy na Lhotse w 1989 roku. Integralnymi elementami historii są
i tym razem archiwalia – fotografie, dokumenty, listy, ale też multimedia ukryte w kodach QR takie
jak nagrania wideo i audio. „Królowa” to opowieść – podróż, która snuje się pomiędzy słowem,
obrazem i dźwiękiem. To realistyczna, subiektywna ekspedycja, bez literackich upiększeń,
w której uczestniczą czytelnicy.

NANDA DEVI EAST 1939-2019
ANNIVERSARY EXPEDITION
Spotkanie z Jarkiem Gawrysiakiem, Janem Lenczowskim, Stanisławem
Pisarkiem i Dariuszem Załuskim, prowadzenie: Dariusz Jaroń –
piątek, 6 września, godz. 19:30, Namiot.
Nanda Devi East nie jest bardzo wysoką górą, 7434 m n.p.m. plasuje ją poza
pierwszą pięćdziesiątką najwyższych szczytów świata. Nie ma jednak wątpliwości, że w konkursie na górę na, której wierzchołek dostać się najtrudniej
− znalazłaby się w czołówce.
27 czerwca 2019 roku udało się. Stanęliśmy na szczycie, powtarzając jako jedni
z nielicznych, a pierwsi Polacy, drogę wytyczoną 80 lat temu przez pierwszą
polską wyprawę himalajską. Znając piękno i trudności techniczne drogi, można
zrozumieć rangę wyczynu naszych chłopców z 1939 roku. W czasie mojego,
trwającego 10 dni, wyjścia szczytowego miałem wielokrotnie refleksje: „Jak
oni to zrobili?”.
Gdyby dostali wtedy możliwość stanięcia
przed Broad Peakiem lub Gasherbrumem – bez wątpienia góry te nie miałyby
szans oprzeć się ich determinacji, uporowi,
konsekwencji i niewątpliwemu kunsztowi
wspinaczkowemu. O naszej przygodzie
i ciężkiej pracy na górze, ale także o historii
wyprawy z 1939 r. opowiemy na festiwalu.
Jarek Gawrysiak i zespół Nanda Devi
East 1939-2019 Anniversary Expedition
w składzie: Jan Lenczowski, Stanisław
Pisarek i Dariusz Załuski.

42

SPOTKANIA

KACPER TEKIELI
Cztery granie Matterhornu, prowadzenie: Andrzej Marcisz −
piątek, 6 września, godz. 16:00, Namiot.
Podczas spotkania Kacper opowie jak pokonał w jednym ciągu cztery granie
Matterhornu! Przejście grani Fürggen, Hörnli, Zmutt i Lion zajęło mu tylko 17
godzin i 30 minut!
Kacper Tekieli − magister filozofii, instruktor wspinaczki skalnej. W Tatrach
przeszedł ponad 200 dróg, w tym prawie połowę zimą i około 50 dróg solo,
m.in.: Filar Mięgusza, Lewy Filar Rumanowego, Zachodnią Lodowego, Filar
Zadniej Garajowej Turni, północną i wschodnią ścianę Wysokiej, wschodnią
ścianę Gerlacha.
W Alpach przeszedł m.in. północną ścianę Matterhornu, Eigeru, Piz Palu. Wspinał się w wielu rejonach USA na
szeregu klasyków górskich, m.in. Bird Brain Boulvard autorstwa Jeffa Lowe. W 2010 roku zajął szóste miejsce
w Elbrus Race (4h 59 min). Brał udział w kilku wyprawach PZA: na Makalu (2011), Broad Peak Central (2014)
i południową ścianę Shivling (2016).

Dobroczyńca
Tatrzańskiego Parku Narodowego
Ten honorowy tytuł zostanie przyznany po raz czwarty.
Uroczyste wręczenie statuetki Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku
Narodowego odbędzie się podczas Gali XV Spotkań z Filmem
Górskim w niedzielę 8 września, o godzinie 12:00 w Kinie Sokół,
przy ulicy Orkana 2 w Zakopanem.
Po raz pierwszy honorowe wyróżnienia dla osób, które przyczyniły się do
realizacji zadań Parku, dyrekcja TPN przyznała ponad dwadzieścia lat
temu, z okazji 40-lecia istnienia instytucji. Medal, bo taką zmaterializowaną formę tego wyróżnienia wybrano, miał być przyznawany przez kapitułę
raz do roku, w kolejne rocznice powołania TPN. Pierwszymi osobami,
które otrzymały honorowy tytuł Zacnego Dobroczyńcy Tatrzańskiego
Parku Narodowego, byli Zofia i Witold Paryscy. Niestety w następnych
latach ten zamysł porzucono.
W roku obchodów 60. rocznicy powstania Parku dyrektor TPN powrócił
do tej idei. Od tej pory tytuł Dobroczyńcy Tatrzańskiego Parku Narodowego jest przyznawany co dwa lata wybranym osobom lub instytucjom
za wybitne zasługi w działalności społecznej, naukowej, edukacyjnej i organizacyjnej na rzecz ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego TPN.
W roku 2015 kapituła tytułem honorowym Dobroczyńcy Tatrzańskiego
Parku Narodowego postanowiła uhonorować: prof. dr. hab. Wiesława
Barczyka oraz Józefa Nykę. W 2017 roku tytuł honorowego Dobroczyńcy
Tatrzańskiego Parku Narodowego otrzymali: śp. prof. dr hab. Halina
Piękoś-Mirek i prof. dr hab. Zbigniew Mirek oraz prof. dr hab. Stefan
Skiba. Laureaci otrzymali statuetki autorstwa Marcina Rząsy.

43

SPOTKANIA

MICHAŁ LEKSIŃSKI
Zaprojektuj swoją wyprawę: warsztat −
niedziela, 8 września, godz. 11:00, Namiot.
Wstęp wolny
Jak zorganizować podróż marzeń?
Unikalny warsztat o tym jak zaplanować komunikacyjnie swoją wyprawę: od pomysłów, przez poszukiwanie sponsorów, po projektowanie
komunikacji po powrocie. Pracować będziemy na przykładach Waszych wypraw oraz zrealizowanych projektów Michała Leksińskiego.
To doskonała szansa na praktyczne zgłębienie tajników książki „Projekt: Wyprawa. #travelmarketing” autorstwa prowadzącego. Zajęcia
dla grupy maksymalnie 20 osobowej.
Michał Leksiński – strateg komunikacji, mówca, podróżnik, który
zwiedził ponad 45 krajów świata. Miłośnik alpinizmu, wspinał się na
5 kontynentach. Kolekcjonuje najwyższe skoki świata na bungee.
Twórca charytatywnego projektu 7 Happy Summits — Korony Ziemi
dla Fundacji Happy Kids. Menadżer projektu i rzecznik prasowy Narodowej Zimowej Wyprawy na
K2 2017/2018. Dyrektor ds. PR związany z ﬁrmą CEC Government Relations. Z wykształcenia
politolog, absolwent 5 kierunków studiów podyplomowych. Pomysłodawca unikatowego kierunku
studiów podyplomowych (Collegium Civitas): Marketing sportów ekstremalnych. Współtwórca
serwisów dla twórców (Patronite.pl — największej platformy e-mecenatu w kraju) i podróżników
(ShareMap.org — serwisu mapowego do planowania i prezentowania podróży).

MAGDALENA GORZKOWSKA
Od kariery biegaczki do przygód
z górami wysokimi −
piątek, 6 września, godz. 18:30, Namiot.
Reprezentantka Polski w lekkiej atletyce. Halowa wicemistrzyni świata, Mistrzyni Europy U23 oraz reprezentantka
Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie w sztafecie
4x400m. W 2016 roku porzuciła karierę biegaczki i rozpoczęła przygodę z górami wysokimi.
Na swoim koncie posiada szczyty należące do Korony
Ziemi: Mont Blanc (4819 m n.p.m.), Aconcaguę (6962 m
n.p.m.), Kilimandżaro (5985 m n.p.m.) oraz Mount Everest
(8848 m n.p.m.) − jako najmłodsza Polka w historii i pierwsza Olimpijka. W maju 2019 roku stanęła na szczycie Makalu, piątej najwyższej góry świata,
jako pierwsza Polka bez suplementacji tlenem. Jej planem na najbliższe lata jest zdobycie 14
najwyższych szczytów Ziemi oraz dokończenie Korony Ziemi. Najbliższym projektem jest wyprawa
na Manaslu, we wrześniu 2019 roku.
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KRZYSZTOF BARANIAK
Kim jest Tatromaniak? −
niedziela, 8 września, godz. 16:00, Namiot.
Spotkanie z Krzysztofem Baraniakiem – założycielem portalu Tatromaniak.pl,
który prowadzi każdego dnia od 6 lat. Miłośnik fotografii krajobrazowej, spokojnych miejsc i polowania na ciekawe światło.
Porozmawiamy o tym dlaczego fascynujemy się Tatrami, kim są ludzie kochający
Tatry i dlaczego szukają ze sobą kontaktu oraz czy istnieją głupie pytania o Tatry,
czyli o wyrozumiałości w sieci.
Prowadzenie: Maciej Kwaśniewski, redaktor naczelny „Taternika”.

MONIKA WITKOWSKA
Manaslu – góra duch, góra kobiet –
niedziela, 8 września, godz. 12:00, Namiot.
Manaslu (8156 m n.p.m.), znajdująca się w Nepalu ósma góra świata, w rankingu najbardziej niebezpiecznych ośmiotysięczników, zajmuje niepochlebne
piąte miejsce. Czy zasłużenie? O szczegółach niedawnej wyprawy na tę górę
opowie Monika Witkowska, która wraz z Joanną Kozanecką zdobyła ten szczyt
jako czwarta/piąta Polka.
W trakcie pokazu dowiemy się co kryje się pod pojęciami: magiczny icefall,
himalajski samogon, odlot na szczycie, raki w klacie, czy Chińczyk na drabinie
i zobaczymy, co widać ze szczytu.
Monika Witkowska − nałogowa podróżniczka (odwiedziła ok. 180 krajów), zapalona żeglarka,
ale też – miłośniczka gór. Zdobywczyni Korony Ziemi, chociaż na równi z górami wysokimi lubi
także te niższe, choćby Beskid Niski. Jako pilot-przewodnik prowadzi wyprawy w różne zakątki
świata, a kiedy nie wyjeżdża – pisze artykuły i książki podróżniczo-górskie.

SLIDE CHALLENGE 

SLIDE CHALLENGE
The highest waterfalls in the world

Projekt Slide Challenge – zjazd na linach z Salto Angel:
najwyższego wodospadu świata –
sobota, 7 września, godz. 13:30, Namiot.
Slide Challenge ma na celu stworzenie w ciągu 3 lat Korony Wodospadów,
czyli zdobycie 10 najwyższych wodospadów świata oraz zjazd z nich na
linach w obrysie nurtu rzeki.
Uczestnicy wyprawy wenezuelskiej: Dariusz Pachut, Miłosz Forczek, Dimitri
Wika, Paweł Jankowski, Jan Wierzejski opowiedzą o pierwszym etapie

PATRONAT MEDIALNY
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swojego projektu: zjeździe na linach
z Salto Angel – najwyższego wodospadu na świecie.
Projekt został stworzony z pasji specjalistów z różnych dziedzin sportowych.
Zespół składa się z ratowników medycznych, wodnych, wysokogórskich, wspinaczy, speleologów, płetwonurków, znawców kanioningu, raftingu czy arborystyki.
Przedsięwzięcie jest wyjątkowe, ponieważ uczestnicy chcą dokonać tego, jako
pierwsi ludzie na świecie. Poprzeczkę
zawiesili sobie wysoko, obierając za cel
najwyższe wodospady świata: Salto Angel (Wenezuela, 979 m), Tugela (RPA,
948 m), Cataratas las Tres Hermanas (Peru, 914 m), Oloʻupena (USA, 900 m), Catarata Yumbilla
(Peru, 896 m), Vinnufossen (Norwegia, 860 m), Balaifossen (Norwegia, 850 m), Pu’uka’oku Falls
(USA, 840 m), James Bruce Falls (Kanada, 840 m) i Browne Falls (Nowa Zelandia, 836 m).

ANDRZEJ CISZEWSKI I MICHAŁ CISZEWSKI
Najgłębszy trawers jaskiniowy świata. Czy da się pobić ten rekord?
– panel zdobywców Lamprechtsofen –
sobota, 7 września, godz. 10:30, Dworzec.
Kierowana przez Andrzeja Ciszewskiego wyprawa Leoganger Steinberge 2018
otrzymała Kolosa za połączenie kolejnej jaskini z Systemem Lamprechtsofen,
co pozwoliło na ustanowienie nowego rekordu świata w kategorii trawersów
jaskiniowych, a deniwelacja jaskini wynosi 1735 m.
Andrzej Ciszewski − w środowisku speleologicznym zgodnie uznawany za
najwybitniejszego, wciąż aktywnego polskiego grotołaza, a zarazem za jednego
z najlepszych na świecie. Instruktor taternictwa jaskiniowego PZA, członek honorowy PZA i Landesverein fur Hohlenkunde in Salzburg, członek The Explorers
Club. Uczestniczył w 112 eksploracyjnych wyprawach jaskiniowych, większością
z nich kierował. Eksplorował jaskinie m.in. w Tatrach, Alpach, na Wyspie Wielkanocnej, Chinach, Meksyku, USA, Patagonii, Iranie. Działał również w wielu
innych rejonach krasowych świata. Współtwórca nowoczesnych technik stosowanych w alpinizmie jaskiniowym. W 1998 r. ustanowił ówczesny rekord świata
w głębokości eksploracji jaskiń: –1632 m w Lamprechtsofen. Laureat Kolosa
(1999 rok) i Superkolosa (2009 rok) za całokształt osiągnięć eksploracyjnych.
Michał Ciszewski − wiceprezes Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego, instruktor taternictwa jaskiniowego PZA. Brał udział w 33 eksploracyjnych wyprawach
jaskiniowych, w tym w masywie Leoganger Steinberge, w masywie Kitzsteinhorn w Austrii oraz
w Chinach. Sześć wypraw zostało nagrodzonych na Kolosach. Działał również m. in. w jaskiniach
Tasmanii, Omanu, Chile, USA. Autor nagradzanych filmów dokumentalnych poświęconych
eksploracji jaskiń oraz zdjęć o tematyce jaskiniowej. Uprawia również wspinaczkę, skitouring,
MTB downhill i enduro oraz kanioning.
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WOJCIECH SZATKOWSKI
Mit Zakopanego −
niedziela, 8 września, godz. 15:30, Dworzec.
O micie letniej i zimowej stolicy Polski opowie Wojciech Szatkowski – kustosz
Muzeum Tatrzańskiego, przewodnik tatrzański, narciarz wysokogórski i autor
publikacji o historii Zakopanego.
Mit Zakopanego nie zrodził się z niczego. Powstał w XIX wieku za sprawą działalności „króla Tatr z Mokotowskiej”, Tytusa Chałubińskiego, patrona Muzeum
Tatrzańskiego, lekarza, badacza i taternika. To właśnie on odkrył walory klimatyczne Zakopanego i piękno Tatr. Obok niego tę legendę budowali w tym czasie
Henryk Sienkiewicz, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Jan Kasprowicz i wielu innych.
W okresie międzywojennym Zakopane obwołano „letnią i zimową stolicą Polski”.
Działała tutaj kolonia znanych artystów, wśród których prym wiedli Witkacy,
Karol Szymanowski i Rafał Malczewski. Rozwijało się narciarstwo i taternictwo.
W 1933 r. Zakopane stało się miastem. Wybuch II wojny światowej podciął
skrzydła fascynacji Zakopanem, ale pewne elementy mitu przetrwały. Twórczość Antoniego
Rząsy, Antoniego Kenara, czy Władysława Hasiora podtrzymały przez kolejne lata fascynację
Polaków Zakopanem i góralszczyzną. A jak wygląda ona dzisiaj? Czy Zakopane nadal jest
pasjonującym miejscem dla turystów?

DOMINIKA KASIECZKO
Walka z samą sobą – Red Bull X Alps – wyścig przez Alpy pieszo
i na paralotni −
piątek, 6 września, godz. 17:00, Dworzec.
Dominika opowie o tym, czym jest hike & fly, jak to jest latać na paralotni
w Alpach, jak wygląda najtrudniejszy i najbardziej prestiżowy wyścig przygodowy na świecie – Red Bull X-Alps, w którym zawodnicy przemierzają za
pomocą paralotni i własnych nóg trasę liczącą ponad 1100 km. Dowiecie
się, co trzeba poświęcić, żeby dostać się do tego wyścigu i jak się do
niego przygotować, jak ważny jest support team. To historia o spełnianiu
marzeń, przekraczaniu własnych granic fizycznych i psychicznych oraz
poznawaniu samego siebie. Prelekcję będzie ilustrował materiał filmowy
i fotograficzny przygotowany przez Pawła Bieguna.
Dominika Kasieczko – zakopianka, ur. 1985, z wykształcenia architekt,
z powołania paralotniarka. Swoją przygodę z paralotniarstwem rozpoczęła
w 2007 r., a w zawodach lata od 2012. Paralotniowa Mistrzyni Polski 2017,
pasjonuje się w ostatnich latach subdyscypliną hike & fly, polegającą na połączeniu wędrówki
po górach i paralotniarstwa. Wzięła udział w wyścigu Red Bull X-Alps 2019 oraz NOVA BordairRace, Salewa Ironfly.
Paweł Biegun – urodzony w Warszawie, z zamiłowania krakowianin, w sercu góral. Z wykształcenia fotograf. Jego specjalność to składanie filmów paralotniowych, fotografia i dron.
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Jan Kiełkowski „Zdobycie Tatr”
Premiera historii i kroniki taternictwa „Zdobycie Tatr.
Lata 1904–1925”, tom II − spotkanie z autorem Janem
Kiełkowskim i redaktorką Małgorzatą Kiełkowską,
prowadzenie: Stanisław Pisarek −
sobota, 7 września, godz. 13:00, Dworzec.
Autor tak pisał we wstępie do „Zdobycia Tatr” (Wydawnictwo Stapis):
„Tatry są dla wielu z nas górami najważniejszymi. Choć stanowią
niewielkie pod względem obszaru pasmo, zostały szeroko opisane
w literaturze. (…) Nie doczekały się jednak opracowania własnej
szczegółowej historii eksploracji alpinistycznej, mimo że po obu stronach grani głównej są kolebką alpinistów, należących przez wiele lat
do ścisłej czołówki we wszystkich górach świata.”
Drugi tom „Zdobycia Tatr” obejmuje lata od 1904 do 1925. Nastąpił
wówczas niezwykle dynamiczny rozwój taternictwa – poziom trudności
pokonywanych dróg w Tatrach osiągnął kolejne stopnie. Rozwijał się
kierunek sportowy, a najważniejszym zadaniem taterników stało się
poszukiwanie i pokonywanie coraz to większych trudności technicznych. Jednocześnie intensywnie zdobywano
pozostałe, jeszcze liczne, dziewicze szczyty i turnie tatrzańskie. Kontynuowano również systematyczną zimową
eksplorację tatrzańskich szczytów i urwisk.
Jan Kiełkowski − taternik, alpinista i wspinacz skałkowy, z zawodu geolog, z zamiłowania i wieloletniej praktyki
kartograf, autor i współautor licznych przewodników i innych opracowań o tematyce górskiej. W Tatrach dokonał
około 40 wejść nowymi drogami oraz pierwszych zimowych przejść dróg. Brał udział w wyprawach w Pamir, Hindukusz, Himalaje i Andy. Jest współautorem i współredaktorem – z żoną Małgorzatą Kiełkowską – pionierskiej serii 11
przewodników wspinaczkowych po skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej (1977–1997) oraz siedmiotomowej
Wielkiej Encyklopedii Gór i Alpinizmu (Wyd. Stapis, 2003–2017). Honorowy członek PZA.
Małgorzata Kiełkowska – taterniczka i alpinistka, doktor nauk chemicznych, autorka przewodników wspinaczkowych, tłumaczka literatury górskiej i redaktorka. Wspinała się w Tatrach, w Kaukazie i innych górach. Brała udział
w wyprawach w Hindukusz, Himalaje i Andy. Jest autorką tłumaczeń z języka niemieckiego, m.in. książek: „Biały
Pająk” Heinricha Harrera, „Moje życie na krawędzi” Reinholda Messnera, 2008. Honorowa członkini PZA.
Małgorzata i Jan Kiełkowscy wspólnie otrzymali nagrodę „Za szerzenie kultury górskiej” (2013) oraz Literacką
Nagrodę im. Władysława Krygowskiego za rok 2013.

„WŁODEK”
Premiera albumu „Włodek”, w spotkaniu wezmą udział: Piotr
Konopka, Piotr Ziemak, Andrzej Osika, Paweł Skawiński,
Antoni Kroh, Robert Janik i Grzegorz Folta, prowadzenie:
Stanisław Pisarek –
sobota, 7 września, godz. 14:00, Dworzec.
Album poświęcony Władysławowi Cywińskiemu (Wydawnictwo Stapis) – jego pracy, zainteresowaniom, pasji, poglądom. Obok zdjęć

49

SPOTKANIA
topograficznych Tatr jego autorstwa (celowo nieopisanych, by czytelnik mógł sprawdzić swoją
wiedzę), znajdziemy tam fotografie samego Włodka Cywińskiego oraz ludzi, którzy stanowili
istotną część jego życia. W albumie znalazły się również teksty jego przyjaciół – anegdotyczne,
sentymentalne, ciepłe, które przybliżają postać Legendy Tatr tym, którzy nie mieli szansy jej
poznać. Na końcu zostały przytoczone cytaty z książek Włodka – te, które najlepiej oddają
nietuzinkowość myśli tego niezwykłego człowieka…
Władysław Karol Cywiński (1939–2013, zginął na Tępej w Tatrach Słowackich), polski taternik
i alpinista, instruktor przewodnictwa i ratownictwa, ratownik TOPR i przewodnik górski. Po Tatrach
zaczął chodzić w 1959 r. Wszedł tutaj na wszystkie nazwane kulminacje (sam nadając wiele
nazw) i uczestniczył w przejściu około 100 nowych dróg i wariantów. W 1975 r. dokonał solowego
przejścia Głównej Grani Tatr (w 3,5 dnia). Wspinał się również w Alpach oraz był uczestnikiem
wyprawy w Hindukuszu. Jest autorem autobiografii „Góral z Wilna” (2002), 19 tomów przewodnika
po Tatrach (1994-2008) oraz licznych artykułów w czasopismach specjalistycznych. Brał udział
w kilkuset górskich akcjach ratunkowych.

DARIUSZ JAROŃ „POLSCY HIMALAIŚCI”
Spotkanie wokół książki Dariusza Jaronia
„Polscy himalaiści” –
sobota, 7 września, godz. 12:00, Dworzec.
„Polscy himalaiści” (Wyd. Marginesy) to reportaż o pierwszej polskiej
wyprawie w Himalaje z 1939 roku na Nanda Devi East. W trakcie
rozmowy z autorem bliżej poznamy sylwetki uczestników premierowej
polskiej ekspedycji w góry wysokie – Adama Karpińskiego, Jakuba
Bujaka, Janusza Klarnera i Stefana Bernadzikiewicza. Odpowiemy
również na pytanie skąd Polacy
wzięli się w Himalajach i dlaczego celem ich wyprawy została
właśnie Nanda Devi East. Nie
zabraknie archiwalnych zdjęć
i dokumentów.
Dariusz Jaroń – reporter, dziennikarz, tłumacz. Z mediami związany od kilkunastu lat, głównie z krakowską redakcją Gazety
Wyborczej oraz Interią. Autor jednej książki i kilku tekstów,
wyróżnionych przez jury Nagrody Dziennikarzy Małopolski
i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Fanatyk Tatr, hard
rocka i włoskiej kuchni.
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BEATA SABAŁA-ZIELIŃSKA
„TOPR. ŻEBY INNI MOGLI PRZEŻYĆ”
Spotkanie z ratownikami i autorką książki
Beatą Sabałą-Zielińską w 110-lecie TOPR –
piątek, 6 września, godz. 18:00, Dworzec.
Ile trwała najdłuższa reanimacja? Jakie szanse na przeżycie ma
człowiek w lawinie? Dlaczego akcje jaskiniowe uważane są za jedne
z najtrudniejszych? Czy śmigłowiec Sokół przyleci po rannego zawsze
i o każdej porze? Jak dalece ratownicy ryzykują własne życie? Co
ich motywuje, a co denerwuje?
Książka Wydawnictwa Prószyński i S-ka jest pierwszą tego typu
pozycją w Polsce. Nikomu do tej pory nie udało się skłonić ratowników
do opowieści o trudach ich pracy. TOPR to hermetyczne środowisko
ludzi, którzy „robią swoje”, nie bardzo o tym rozprawiając. Bo kto
zrozumie ich strach, gdy zaglądają śmierci w oczy? Kto poczuje
to brzemię odpowiedzialności za kolegów i ratowanego? Dla kogo
te kilka słów: „uroczyście przysięgam pod słowem honoru” będzie życiowym
mottem? TOPR to instytucja ze 110-letnią tradycją. Instytucja, którą tworzą ludzie
z krwi i kości. Zwyczajni, a jednak – wyjątkowi. Zapraszamy do ich świata. Do
historii o życiu, determinacji, bólu, nadziei i cudach.
Beata Sabała-Zielińska – urodzona w Nowym Targu, dziennikarka radiowa. Jako
rodowita góralka, przez dekadę opowiadała słuchaczom Radia ZET o problemach i ciekawostkach z Podhala i okolic, nadając swoim relacjom niepowtarzalny, zadziorny charakter. Jest autorką książek „Radio-aktywna Sabała, czyli
jak zostałam głosem z Zakopanego” oraz „Jak wysoko sięga miłość. Życie po
Broad Peak”, a także współautorką „Zakopane, odkopane…” i „Zakopane, nie
ma przebacz”. Obecnie pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie w studenckiej rozgłośni UJOT FM szlifuje nowe radiowe talenty.

TOMASZ SKRZYDŁOWSKI, BEATA SŁAMA
„O drzewach, które wybrały Tatry”
Spotkanie z autorami książki „O drzewach, które wybrały Tatry” –
niedziela, 8 września, godz. 14:30, Dworzec.
Szesnaście drzew, które chciałyby opowiedzieć swoją historię. Książka
Wydawnictwa Tatrzańskiego Parku Narodowego to subtelna opowieść
o relacji drzew z górami i człowiekiem. Tatry – choć maleńkie powierzchniowo, to jednak niezwykłe góry w środku Europy. Mimo surowego klimatu
i trudnych warunków zadomowiło się tu kilkanaście gatunków drzew.
Autorzy w ujmujący sposób pokazują, czym są i mogą być rośliny dla
człowieka. Tym, co czyni książkę szczególnie poruszającą, jest przedstawienie bliskiej relacji natury z człowiekiem. Niejednokrotnie turyści,
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Współfinansowanie:

podążając ku tatrzańskich szczytom, nie zwracają uwagi na to, co rośnie wokół. Warto
jednak zatrzymać się i spojrzeć w górę, na korony drzew, to widok nad widoki – misterny
ażur gałęzi, prześwietlone słońcem liście niczym sklepienie katedry.
Tomasz Skrzydłowski – doktor nauk leśnych, od 2003 r. na stanowisku naukowym
w Tatrzańskim Parku Narodowym, od 2006 r. przewodnik tatrzański. Autor około 80
publikacji popularnonaukowych i naukowych dotyczących przyrody, głównie lasów. Jego
Partnerzy:zainteresowania zawodowe i prywatne są ściśle związane z przyrodą, w szczególności
ekologią i hodowlą lasu, botaniką, herpetologią oraz ornitologią. Pasję przyrodniczą realizuje
również, podróżując do parków narodowych obu Ameryk, Afryki, Azji, Oceanii i Europy, gdzie
celem są miejsca w możliwie najmniejszym stopniu przekształcone przez człowieka.
Beata Słama – redaktorka, dziennikarka, recenzuje książki górskie (i nie tylko) dla kwartalnika
„Tatry” i Wspinania.pl, współautorka książek „Magia nart” i „O drzewach, które wybrały Tatry”. Prowadzi stronę Górski Dom Kultury poświęconą szeroko pojętej kulturze górskiej i „okołogórskiej”.

TYTUS BYCZKOWSKI
„LUDZIE SPOD TATR”

Sponsorzy:

Spotkanie z autorem i jego gośćmi –
niedziela, 8 września godz. 13.00, Dworzec
Patronat medialny:

Album „Ludzie spod Tatr” (Wydawnictwo LTW) to opowieść o
postaciach, które zapisały się w historii Zakopanego i współtworzyły jego legendę. Autor rozmawiając ze swoimi bohaterami,
maluje ich lub rysuje karykatury. Często też oddaje im głos, aby
sami mogli opowiedzieć o wielu niezwykłych wydarzeniach, np.
o akcjach ratunkowych w Tatrach Wysokich i w jaskiniach, tragedii śmigłowca „Sokół”, spotkaniach z niedźwiedziami wokół
schroniska nad Morskim Okiem, strąceniu olbrzymiej swastyki
ze ściany Mnicha w czasie okupacji, brawurowym skoku zagrożonego aresztowaniem kuriera
z kolejki linowej czy cudzie, który nastąpił za przyczyną św. Urszuli Ledóchowskiej. Autor zdjęć
pięknymi ujęciami wprowadza nas w niepowtarzalny tatrzański klimat.

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa N

DZIEŃ BLOGERÓW GÓRSKICH − BLOGÓRSFERA 
Piątek, 6 września, godz. 10:00-19:00, namiot PZU, Park Miejski
BloGÓRsfera to nic innego jak blogosfera górska. Coraz więcej osób poświęca swój wolny czas na dzielenie się
górskimi przeżyciami na blogach i kanałach społecznościowych. Autorkami sekcji są Małgorzata Nowakowska (blog
Ruda z Wyboru) i Magdalena Machowicz (blog Wieczna Tułaczka), które całość definiują tak: „mamy ze sobą wiele
wspólnego – nie tylko kochamy góry, ale kochamy też o nich opowiadać. Dlaczego więc nie mielibyśmy poznać się
lepiej? Ta myśl przyświecała nam w 2016 roku, gdy organizowałyśmy pierwsze nasze spotkanie.
Teraz influencerów górskich jest jeszcze więcej, wspólnie tworzymy górski kawałek internetu. Bardzo zróżnicowany –
tak jak zróżnicowany jest krajobraz górski. Są w nim i łagodne, rozległe szczyty, i ostre granie, miękkie dywany traw
i surowość granitu. Tak samo u nas – choć wszyscy, zdawałoby się, piszemy o tym samym, każdy z nas robi to na
swój własny sposób. Dlatego ten specyficzny odłam blogosfery też nazwaliśmy po swojemu: bloGÓRsfera. I sami
już nie wiemy, co łączy nas bardziej: góry, czy blogi”.
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OTWARCIE 15. SPOTKAŃ Z FILMEM GÓRSKIM
Zapraszamy serdecznie na otwarcie festiwalu:
czwartek, 5 września, godz. 19.00,
Galeria Antoniego Rząsy, ul. Bogdańskiego 16a.
Prowadzenie: Apoloniusz Rajwa
Rok Antoniego Rząsy
Galeria Antoniego Rząsy u wylotu Doliny Strążyskiej to miejsce wyjątkowe na mapie
Zakopanego. Jest domem, muzeum, przestrzenią spotkań. Częstą przystanią dla
idących ku tatrzańskim szczytom, buforem dla schodzących ku dolinom, odpoczynkiem
dla narciarzy w zimowe wieczory, ochłodą dla biegaczy w sezonie letnim, wyciszeniem
dla ludzi świata sztuki…
To miejsce tworzy rodzina Rząsów złożona z trzech pokoleń artystów i wędrowców,
nauczycieli, uczniów. Herbata, chleb na stole, niekończące się rozmowy w części
mieszkalnej nadają szczególnej energii znajdującej się obok galerii, otwartej jeszcze
w 1976 roku. Miejsce to jest dziełem Antoniego Rząsy i jego żony, Haliny – zakorzenionych w zakopiańskim środowisku artystycznym, związanych z obecną szkołą
Antoniego Kenara. W galerii odbywają się wystawy, warsztaty, wydarzenia i projekty
artystyczne. Przestrzeń sprzyja spotkaniom, ich kontekstem bowiem staje się stała
instalacja złożona z rzeźb Rząsy – teatr rzeźb w drewnie, w którym każda z nich gra
swoją rolę, a scenografią jest obecność i potęga sąsiadujących gór. Teatr, który nadaje
życie nowej sztuce.
W 2019 roku obchodzona jest setna rocznica urodzin Antoniego Rząsy. Z tej okazji
Fundacja Antoniego Rząsy we współpracy z Muzeum Tatrzańskim przygotowała interdyscyplinarny program artystyczno-naukowy związany z twórczością tego jednego
z ważniejszych twórców polskiej sztuki XX wieku. Jubileuszowe obchody mają na celu
spojrzenie na dorobek artysty przez pryzmat miejsca i doświadczeń, kształtujących go
we wczesnym etapie twórczości.

NAGRODA „TATERNIKA” IM. JERZEGO KUKUCZKI
Nagroda „Taternika” zostanie przyznana już po raz drugi!
Zapraszamy na uroczystość wręczenia −
w niedzielę, 8 września, o godz. 14:00
w namiocie na pl. Niepodległości.
To nie tylko nagroda za sportowy wynik – za wysokość, głębokość, za cyfrę. To nagroda za potęgę ducha, śmiałą myśl,
zamysł, czasem wieloletnią konsekwencję w dążeniu do celu.
Słowem – za ducha gór. Chcemy dostrzegać najważniejsze
wartości kształtujące etos środowiska: poświęcenie i oddanie
innym. One narodziły się i kształtowały w Tatrach. Dlatego
nagroda ma kształt symboliczny – jest wierną kopią czekana
Mariusza Zaruskiego.
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Dlaczego Nagroda im. Jerzego Kukuczki? Bo Kukuczka jest symbolem i najwybitniejszym przedstawicielem środowiska, które podejmuje największe wyzwania
w górach.
Dlaczego Mariusz Zaruski? Bo Zaruski, twórca Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, zdobywca wielu tatrzańskich szczytów, społecznik, łączył w sobie
szlachetność wobec ludzi, pasję zdobywania gór, wiedzę o nich i przekonanie, że
góry uszlachetniają.
Dlaczego czekan Zaruskiego? Bo to prawdziwy artefakt. Towarzyszył twórcy TOPR
podczas najważniejszych wypraw. Znajduje się w zbiorach Muzeum Tatrzańskiego
w Zakopanem. Jego wierne kopie wykonał Stanisław Byrcyn, którego dziad zjeżdżał z Zaruskim z Kościelca na nartach. Dziękujemy Muzeum Tatrzańskiemu za
wykorzystanie eksponatu i wsparcie.
W tym roku przyznamy nagrody i wyróżnienia za:
– Najlepsze przejścia górskie i wielkościanowe
– Wspinaczkę sportową (skały, bouldery, czyli „cyfra” + spektakularne osiągnięcia
na zawodach sportowych)
– Spektakularne osiągnięcia w kategoriach: alpinizm jaskiniowy, narciarstwo wysokogórskie, kanioning.
– Dokonania sprzed 25 lat.
Organizatorem nagrody jest pismo „Taternik”, partnerem − Polski Związek Alpinizmu,
a patronem − Fundacja Wielki Człowiek.

TATRZAŃSKIE ARCHIWUM X
Zapraszamy do wspólnego rozwiązania zagadki najbardziej tajemniczego
wypadku w Tatrach. Eksperci postarają
się rozwikłać „tajemnicę” Kaszniców,
ojca i syna oraz towarzyszącego im
studenta, którzy 94 lata temu w ciągu
kilkunastu minut zginęli w czasie przejścia przez Lodową Przełęcz.
Komisja śledcza –
czwartek, 5 września,
godz. 17:00,
Dworzec, ul. Krupówki 12
W sierpniu 1925 roku, w ciągu kilkunastu minut zmarli prokurator Kazimierz
Kasznica, jego nastoletni syn Wacław
oraz student Ryszard Wasserberger.
Ocalała tylko Waleria, żona Kazimierza
i matka Wacława. Zdruzgotana kobieta, po spędzeniu dwóch dni i nocy nad
ciałami, zeszła do Łysej Polany, gdzie
spotkała Mariusza Zaruskiego, twórcę
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i wieloletniego naczelnika Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kilka
dni później Waleria Kasznicowa została oskarżona przez prasę o zamordowanie męża,
syna i przypadkowego świadka. Oskarżenia tego nikt do dziś nie odwołał.
Podczas festiwalu postaramy się rozwikłać tę zagadkę – zbierze się komisja śledcza,
która podejmie próbę zakończenia sprawy. Lekarze medycyny sądowej, oficerowie
śledczy, ratownicy górscy, meteorolodzy, historycy i dziennikarze spotkają się z pasjonatami tatrzańskich historii.
Wizja lokalna – piątek, 6 września, godz. 6:00
Następnego dnia wraz z członkami komisji śledczej przeprowadzimy wizję lokalną na miejscu zdarzeń. Odtworzymy drogę Kaszniców, by zrekonstruować
przebieg tragedii i ostatecznie ustalić jej miejsce. Wyruszymy autokarami do Smokowca, a stamtąd górskimi szlakami do Doliny Jaworowej przez Przełęcz Lodową
(2376 m n.p.m.). Uwaga: to wyprawa wymagająca dobrego przygotowania kondycyjnego – potrwa ok. 10 godzin. Powrót autokarami z Jaworzyny Tatrzańskiej.
Koszt uczestnictwa: 15 zł. Zapisy: biuro@spotkania.zakopane.pl, w tytule maila prosimy
napisać „wizja lokalna”.

AKADEMIA GÓRSKA Z PZU
Zapraszamy na warsztaty i szkolenia w Tatrach w dn. 6-8 września 2019 z instruktorami
z Polskiego Związku Alpinizmu, ratownikami TOPR, Międzynarodowymi Przewodnikami
Wysokogórskimi i Stowarzyszeniem Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich.
Będziemy się dokształcać w tematach wspinania, poruszania się w terenie eksponowanym, ferrat, biegów górskich, pierwszej pomocy.
Szczegółowy program i zapisy na szkolenia w Tatrach: www.akademia-gorska.pl
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Warsztaty w namiocie PZU, Park Miejski
Sobota, 7 września
09.00 – 11.00 Nawigacja i wybór drogi oraz ocena zagrożeń w terenie – Artur Zwatrzko
– Przewodnik Międzynarodowy UIMLA, Przewodnik Tatrzański
14.00 – 15.30 Wszystko o trekkingach, czyli góry dla każdego – Monika Witkowska –
himalaistka, podróżniczka
15.30 – 16.30 W Cieniu Everestu – najwyższa góra świata bez tajemnic – Magda Lassota
16.30 – 17.00 Ochrona skóry w górach – na co zwrócić szczególną uwagę – Kamil
Sobota, Manaslu Outdoor
17.00 – 18.00 Co Ci powie komunikat lawinowy? Planowanie zimowych wycieczek
w góry i nowa forma prezentacji komunikatu lawinowego TOPR – Marcin Witek, ratownik
TOPR.  Wstęp wolny
18.00 – 18.45 10 złotych rad dla początkującego wspinacza – Paweł Grocholski – ratownik
TOPR, Przewodnik Tatrzański II klasy, instruktor Mountain Climbing School. Wstęp wolny
18.45 – 19.30 Skituring w Macedonii, Słowenii, Rumunii czy Polsce? Przegląd niezapomnianych wypraw – Mateusz Mróz – Skitourowe Zakopane. Wstęp wolny
Niedziela, 8 września
8.00 – 09.00 Warsztat biegów górskich z Natalią Tomasiak + testy zegarków Suunto /
butów, plecaków Salomon
09.00 – 11.00 Warsztat Nawigacja i wybór drogi oraz ocena zagrożeń w terenie. Artur
Zwatrzko Przewodnik Międzynarodowy UIMLA, Przewodnik Tatrzański
13.00 – 14.00 Warsztat „Zaprojektuj swoją wyprawę” – Michał Leksiński. Wstęp wolny
14.00 – 15.00 Twoja droga do dobrego samopoczucia – równowaga i rozwój. Magdalena
Górnisiewicz. Wstęp wolny

MISTRZOSTWA EUROPY
WE WSPINACZCE SPORTOWEJ
MAŁOPOLSKA 2019 − BOULDERING
Czwartek-sobota, 6-7 września,
boisko przy ul. Partyzantów 1/5
(naprzeciwko Parku Miejskiego)
Mistrzostwa Europy w boulderingu odbędą się w Polsce po
raz pierwszy. To dopiero drugie po The World Games 2017
Wrocław zawody najwyższej rangi rozgrywane w naszym kraju.
To prestiżowe wydarzenie przyciągnie do Zakopanego najlepszych europejskich zawodników w konkurencji boulderingu.
Bouldering to dyscyplina wspinaczki sportowej, polegająca na
pokonywaniu krótkich, kilkumetrowych form, tras – problemów
wspinaczkowych. Zawodnicy mają za zadanie przejście określonej trasy, gdzie punktowane są dwa miejsca – mniej więcej
w połowie ścianki – ZONA oraz na końcu boulderu – TOP.
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Wspinaczka odbywa się bez asekuracji w postaci liny, jedynym zabezpieczeniem są
grube materace na które zeskakuje się ze ściany. Im więcej zdobytych TOPów i ZON,
tym lepszy wynik, liczone są również próby oddane na danym problemie.
Zawody składają się z eliminacji, półfinału i finału. W eliminacjach do pokonania będzie
5 problemów – na każdy z nich zawodnicy dostaną 5 minut. W tym czasie mogą oddać
dowolną liczbę prób. Mogą również odpoczywać – walczyć w tzw. systemie rotacyjnym,
w ramach którego po każdych 5 minutach wspinania następuje 5 minut odpoczynku,
a potem kolejne 5 minut wspinania.
Eliminacje wyłonią 40 półfinalistów (20 kobiet i 20 mężczyzn). Do finału awansuje
12 najlepszych zawodników (6 kobiet i 6 mężczyzn). Finały odbędą się wieczorem, ze
specjalnym oświetleniem i w przyjemnej atmosferze, o którą zadba DJ grający na żywo.
Wspinaczka sportowa to młoda, dynamicznie rozwijająca się dyscyplina sportu. W 2016
roku Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o włączeniu wspinaczki do programu Igrzysk Olimpijskich Tokio 2020. Wiemy również, że wspinaczka znajdzie się
w programie Igrzysk w Paryżu w 2024 roku. Zawody w Zakopanem są kontynuacją
rozgrywanych przez wiele lat zawodów Pucharu Polski w boulderingu, posiadających
uznaną markę i renomę, o których śmiało można powiedzieć, że są jednymi z najlepszych zawodów w kalendarzu Polskiego Związku Alpinizmu.

ZAKO BOULDER POWER –
PUCHAR POLSKI W BOULDERINGU
Jak co roku, integralną część Spotkań z Filmem Górskim
stanowią zawody boulderowe. W niedzielę, 8 września, odbędą się 14. Zako Boulder Power im. Bogusia Probulskiego
(edycja Pucharu Polski w boulderingu). Areną zmagań będzie boisko naprzeciwko Parku Miejskiego (ul. Partyzantów
1/5), obok miasteczka festiwalowego, gdzie na 3 ścianach
wspinaczkowych PZA zostaną rozegrane eliminacje, półfinały i finały w klasie senior i młodzieżowiec. Zawodnikom towarzyszyć będzie muzyka
dj-a De la Rocka. Zachęcamy wszystkich do kibicowania i gorącego dopingu!

ZAKO BOULDER
POWER KIDS
Zapraszamy na zawody dla młodych wspinaczy amatorów – dzieci
w wieku 7 – 16 lat.
W niedzielę, 8 września, na boisku naprzeciwko Parku Miejskiego
(ul. Partyzantów 1/5) zawodnicy będą wspinać się na sześciu baldach – bardzo łatwych, łatwych i trudniejszych. Każdy chwyt jest
liczony na jednej próbie. Rodziców i publiczność czeka dużo emocji!
Zapisy: biuro@spotkania.zakopane.pl oraz w biurze zawodów obok ściany.
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Za porady podziękujesz nam z góry – takie hasło przyświeca letniej akcji edukacyjnej Polskich Kolei Linowych, która promuje wśród turystów właściwe zachowania w górach. Uświadamiamy turystom potencjalne
zagrożenia w górach, pokazujemy jak przygotować się do wyprawy, jak ważne jest poszanowanie tatrzańskiej przyrody i zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na dedykowanej stronie internetowej akcji
odpowiedzialniewGory.pl, w kanałach social media facebook.com/odpowiedzialniewGory.
Swoją wiedzą, dzielą się ambasadorzy – ratownicy TOPR, przewodnicy, przyrodnicy i sportowcy. Partnerami akcji
są TPN i TOPR.
Namiot PKL Odpowiedzialnie w góry! w Parku Miejskim
Piątek 15:00-19:00
15:15 – 19:00 – rozwiąż quiz górski z nagrodami by wyruszyć Odpowiedzialnie w góry!
15:30 –18:00 –trening obwodowy – Studio Treningowe Kombinat Treningu. Podpowiemy jak trenować by przygotować
się do sezonu narciarskiego i wyjścia w góry. Darmowe konsultacje treningowe, analiza składu ciała.
Sobota 10:00 – 18:00
10:15 – 19:00 – rozwiąż quiz górski z nagrodami by wyruszyć Odpowiedzialnie w góry!
11:00– 13:00 i 14:00 – 16:00 – trening obwodowy – Studio Treningowe Kombinat Treningu
16:00 – 18:00 – spotkanie z Apoloniuszem Rajwą ambasadorem akcji Odpowiedzialnie w góry! i rozmowa na temat
zagrożeń pogodowych w górach. Konkurs z nagrodami.
Niedziela 10:00 – 15:00
10:15 – rozwiąż quiz górski z nagrodami by wyruszyć Odpowiedzialnie w góry!
11:00– 13:00 – trening obwodowy – Studio Treningowe Kombinat Treningu
13:00 – 15:00 – spotkanie z Marcinem Rzeszótko ambasadorem akcji edukacyjnej Odpowiedzialnie w góry! i rozmowa na temat fachowego przygotowania się do biegania i treningu w górach. Konkurs z nagrodami dla aktywnych
uczestników spotkania.

STREFA DZIECI – SPOTKANIA z TOPR
w 110-lecie stowarzyszenia
Sobota, 7 września, godz. 10.00−18.00, stanowisko TOPR w Parku Miejskim
Na stanowisku TOPR będzie można dowiedzieć się jak przygotować się do wyjścia w góry i jak wezwać pomoc
w razie potrzeby. Ratownicy będą demonstrować sprzęt i metody jego wykorzystywania. Nie zabraknie też podstaw
prewencji wypadków i ratownictwa lawinowego, w tym (będącej dla dzieci świetną zabawą) obsługi detektorów.
Najmłodsi będą mieć też rzadką okazję, żeby usiąść za kierownicą toprowskiego land rovera czy quada.
Niedziela, 8 września, godz. 10.00 i godz. 17.00, baza TOPR, ul. Kamieniec 10
Zapraszamy do odwiedzenia bazy śmigłowca TOPR przy zakopiańskim szpitalu. Ratownicy pokażą śmigłowiec
oraz opowiedzą o metodach niesienia pomocy z jego wykorzystaniem.
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GÓRSKI CZWARTEK LITERACKI DLA DZIECI
Czwartek, 5 września, godz. 11.00, Oddział dla
Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Stefana Żeromskiego, ul. Zborowskiego 1
WSTĘP WOLNY
W niedźwiedziej gawrze − spotkanie literacko-plastyczne z bohaterami książki Renaty Kijowskiej,
pt. „Kuba Niedźwiedź. Historie z gawry”.
Czy niedźwiedzie jedzą śledzie? Historia prawdziwa
„Moich synów szybko znudziły wszystkie książki, które wspólnie czytaliśmy. Chcieli czegoś więcej: prawdziwych historii z pazurem!
Wypytywali o moją pracę – tym chętniej, że akurat przygotowywałam reportaże
o zwyczajach niedźwiedzi. A ponieważ ich pytania się nie kończyły, sprawdzałam
każdy szczegół: rozmawiałam z niedźwiedziologami, z pracownikami Tatrzańskiego
Parku Narodowego, odwiedzałam obserwatorów i opiekunów, którzy o zwierzętach
wiedzą wszystko. Opowiadali z wypiekami na twarzach, a ja sama miałam dreszcze, kiedy po raz pierwszy spojrzałam
w oczy małej niedźwiedziczce. Losy bohaterów książki oparłam więc na autentycznych wydarzeniach – zabawnych,
wzruszających, a nieraz także tragicznych. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnicie się z niedźwiedziami tak samo jak ja!”
Renata Kijowska – polska dziennikarka radiowa i telewizyjna, reporterka Faktów TVN. Laureatka Nagrody Dziennikarzy Małopolski, współpracowała m.in. z Radiem Plus i „Tygodnikiem Powszechnym”. Książka nominowana do
Nagrody Literackiej Zakopanego 2019.

STREFA DZIECI W NAMIOCIE PZU
Specjalnie dla najmłodszych i ich rodziców, którzy chcą zostawić swoje pociechy w dobrych rękach i uczestniczyć
w festiwalu organizujemy Strefę Dzieci. Na dzieciaki czeka szereg atrakcji – warsztaty ekologiczne Tatrzańskiego
Parku Narodowego, warsztaty z udzielania I pomocy, warsztaty survivalowe i wiele atrakcji organizowanych razem
z TOPR.
PIĄTEK, 6 września, w godz. 10.00-20.00
10.00 – 15.00 i 18.00 – 20.00 artystyczne warsztaty
15.00 – 18.00 pszczelarskie warsztaty edukacyjne - Marcin Matysek z Tatrzańskiego Parku Narodowego
SOBOTA, 7 września, w godz. 10.00-20.00
10.00 – 15.00 Zasadź swoje własne drzewko – Alina Sidor z Tatrzańskiego Parku Narodowego
15.00 – 18.00 Rozgrywki na wielkoformatowej planszy Monopoly Tatry i Zakopane
18.00 – 20.00 artystyczne warsztaty
NIEDZIELA, 8 września, w godz. 10.00-20.00
10.00 – 15.00 survivalowe warsztaty małego turysty – Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego
15.00 – 16.00 warsztaty z udzielania I pomocy
15.00 – 18.00 Rozgrywki na wielkoformatowej planszy Monopoly Tatry i Zakopane
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Kto stworzył i tworzy
Spotkania z Filmem Górskim?
Pierwsze rozmowy o festiwalu miały miejsce w 2004 roku w dawnej kawiarni Antrakt na Krupówkach
gdzie spotkała się grupa znajomych, ludzi gór, wśród nich był m.in. Michał Kowalski, Jakub Brzosko,
Maciek Krupa i Marcin Rząsa. Hasło zrobienia festiwalu filmów górskich rzucił Michał Kowalski, który
był pierwszym dyrektorem w 2005 roku, funkcję tę pełniła później Agnieszka Szymaszek i Anna
Łukawiecka. Od szóstej edycji Magda Ziaja-Żebracka jest dyrektorem Spotkań z Filmem Górskim.
Od samego początku oprawę artystyczną festiwalu tworzy Krzysztof Kokoryn, autor plakatów
i logo Spotkań z Filmem Górskim i Marcin Rząsa, autor statuetek w międzynarodowym konkursie
filmowym. Spotkania nie mogłyby się odbyć, gdyby nie wsparcie przez te wszystkie lata wielu
osób, wolontariuszy i partnerów, którzy jak my, tworzą ten festiwal z pasji do gór!
Kilka słów o organizatorach 15.Spotkań z Filmem Górskim:

Magda Ziaja-Żebracka
Dyrektor festiwalu od szóstej edycji, twórca Tatra Fest Bieg – jednego z najtrudniejszych biegów ultra górskich w Polsce i Akademii Górskiej – projektu,
który promuje bezpieczeństwo w górach. Zawodowo związana z marketingiem,
skończyła studia humanistyczne i inżynierskie. Na co dzień żona i mama dwójki
maluchów oraz miłośniczka biegania i skialpinizmu.

Gabi Kühn
Współtworzy festiwal od drugiej edycji, zajmuje się współpracą międzynarodową,
konkursem filmowym i programem. W latach 2014-2017 wicedyrektor the International Alliance for Mountain Film. Ukończyła filologię i E.MA z praw człowieka.
Na co dzień pracuje w organizacjach pozarządowych działających na rzecz praw
dzieci, tłumaczy też filmy i książki. Uwielbia wspinanie (najtrudniejsza droga
7c+/8a), skialpinizm, jazdę w długie trasy na szosie i powroty w Tatry!

Maciej Kwaśniewski
Dziennikarz i wydawca. Redaktor naczelny „Taternika”, wciąż wierzący, że Tatry należą do duchowego krajobrazy każdego Polaka, taternicy to niemal bogowie, a na spotkanie z górami chodzić
się powinno, jak za czasów Mariusza Zaruskiego, Stanisława Zdyba, Janusza Chmielowskiego
czy Wandy Jerominówny – jak do kościoła, w kapeluszu i w krawacie. Miłośnik starych zdjęć
z Tatr i rozszyfrowania ich historii. Zdjęć mało posiada, pamiątki z gór ma rzadkie.

Ewa Gajewska
Zakopianka z urodzenia i wyboru. Od dziecka związana z narciarstwem i Tatrami.
Skialpinizm to jej wielka pasja i część życia. Ukończyła AWF w Krakowie, zajmuje
się współorganizacją wydarzeń sportowych, w tym Tatra Fest Bieg i od 2016
Spotkań z Filmem Górskim. Zawodowo związana jest z Kasprowym Wierchem.
Wolne chwile spędza w Tatrach kończąc kurs przewodnicki.
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Joanna Rathe
Uczestniczka wszystkich edycji Spotkań z Filmem Górskim! Członkini jury 11.
SzFG, a od dwóch edycji zajmuje się konkursem filmowym. Zafascynowana
filmem górskim. Na co dzień pracuje w branży telewizyjnej, gdzie od lat stara
się promować ten gatunek. Uwielbia podróże i góry. Wędrowała m.in. po Alpach,
Andach, Górach Skalistych, ale to Tatry są jej największą miłością.

Sylwia Romańczak
Współpracuje przy festiwalu od 3 lat, zajmuje się m.in. katalogiem, koordynacją tłumaczeń filmów i sprawami organizacyjnymi. Absolwentka historii sztuki,
studiowała produkcję filmową, zawodowo od 20 lat związana z organizacjami
pozarządowymi, specjalizuje się w komunikacji społ. i fundraisingu, prowadzi też
własną fundację. Lubi wszystkie rodzaje gór i kulturę górską, która jest dla niej
nieustającym źródłem inspiracji. Wychowana w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
nie jest w stanie zaakceptować równin jako kategorii estetycznej.

Katarzyna Sedláková
Na festiwalu zajmuje się Akademią Górską i wieloma sprawami organizacyjnymi,
współtworzy festiwal od 2014 roku. Absolwentka fizjoterapii na AWF w Krakowie,
instruktorka narciarstwa, przewodniczka tatrzańska III klasy. Dorastała w leśniczówce na Łysej Polanie, gdzie od najmłodszych lat kształtowała swoje górskie
pasje – narciarstwo wysokogórskie i wspinaczkę.

Magdalena Szczerek
Z wykształcenia geomorfolog, z zawodu trenerka i szkoleniowiec fitness i ZenYoga&Pilates. Od kilku lat koordynuje pracę wolontariuszy podczas Spotkań
z Filmem Górskim. Miłośniczka gór i podróży: Kilimanjaro, Aconcagua, Everest
Base Camp, Alpy, Tien Szan, kayaking (Północna Patagonia Pacyfik – Atlantyk), Syberia i kolej Transsyberyjska... Nazywana czasem Górską Poziomką
jest zdecydowanym beztlenowcem – ożywa powyżej 6 000 m n.p.m. Po uszy
zakochana w ŻYCIU.

Daniel Wahl
Z wykształcenia kulturoznawca, miłośnik komunikacji i kultury górskiej. Ślązak,
który przed kilku laty swój dom, swoje miejsce, znalazł pod Tatrami. Od wielu
lat odpowiedzialny za kreację, dystrybucję informacji i strategię medialną wielu
kluczowych wydarzeń kulturalnych i społecznych. Przygoda jaką są Spotkanie
z Filmem Górskim rozpoczęła się dla niego 2 lata temu. Odpowiada za szeroko
rozumiany proces promocji wydarzenia. Góry dla niego to bieganie, narciarstwo
i wspinanie – przestrzeń pełna piękna i wyzwań. Aby poznać ten świat jeszcze
lepiej rozpoczął w tym roku kurs przewodnicki.
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