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315th krakow 
mountain festival

Zapraszamy Was na kolejną edycję KFG, 
festiwalu bez którego trudno wyobrazić 
sobie początek grudnia. Impreza od lat 
przyciąga entuzjastów gór z całej Pol-
ski. To dzięki Wam oraz festiwalowym 
gościom impreza zyskała swój niepo-
wtarzalny klimat. Mamy nadzieję, że 
również 15. edycja (mały jubileusz!), 
odbywająca się już tradycyjnie w goś-
cinnych salach Uniwersytetu Ekono-
micznego w Krakowie, przyniesie Wam 
wiele niezapomnianych wrażeń.

O wzruszenia i inspiracje postarają się 
nasi wyśmienici goście, których w tym 
roku co niemiara. Po raz pierwszy w hi-
storii KFG będziemy cieszyć się z ponad 
10 zagranicznych prelekcji i spotkań. 
Do  tego trzeba doliczyć kilkadziesiąt 
wydarzeń, których bohaterami będą 
nasi wyśmienici himalaiści, wspinacze, 
instruktorzy, fotografowie, trenerzy oraz 
podróżnicy.

Już tradycyjnie chcielibyśmy podzięko-
wać sponsorom i partnerom KFG. Bez 
ich pomocy nie udałoby się zorganizo-
wać tej imprezy. Wielkie słowa podzię-
kowania należą się również Uniwersy-
tetowi Ekonomicznemu w Krakowie, 
który od początku gości nas w swoich 
progach.

Krakowski Festiwal Górski nie przez 
przypadek jest największym festiwa-
lem górskim w Polsce. Wypełniony po 
brzegi program oraz wybitni goście dają 
nadzieję, że i w tym roku po raz kolej-
ny potwierdzi on swoją renomę. Zatem 
nie może Was zabraknąć podczas tego 
trzydniowego święta wszystkich miłoś-
ników gór!

Zapraszamy!

Organizatorzy KFG

ZaPrasZaMy na 15. KFG
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1 Xii (PIąTEK)

15:15-22:45

18:15-19:15
mama, reż. Wojtek Kozakiewicz – 45 min
WOJcIEch KOZaKIEWIcZ i KInGa OcIEPKa-GrZEGUlsKa

19:30-20:05

MIchI WOhllEBEn
stirb langsam, reż. Jakob schweighofer, simon Platzer – PrEMIEra

15:00-21:30
KIErMasZ ODZIEży I sPrZęTU OUTDOOrOWEGO

21:40-22:45

MIęDZynarODOWy KOnKUrs FIlMOWy:
psycho Vertical, reż. Jen rendall – PrEMIEra, 65 min

BlOK I / Główna sala festiwalowa / bilety 38 zł

MIęDZynarODOWy KOnKUrs FIlMOWy:
dhaulagiri, ascent to the white mountain,  
 reż. Guillermo Glass, christian harbaruk, 70 min
the last Honey Hunter, reż. Ben Knight, 36 min
the lappnor project, reż. Tommy Vänskä, 31 min
Break on through, reż. n.rosen, M. hong, P. Mortimer – PrEMIEra, 26 min

15:30-18:10

hol festiwalowy / wstęp bezpłatny

20:15-21:30

InEs PaPErT



www.tyrol.pl

Czego pragnie 
Twoje serce

Tyrol / Serce Alp
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BlOK II / Sala nr 9, II piętro / wstęp bezpłatny / 
liczba miejsc ograniczona

2 Xii (sOBOTa)

09:00-14:30 BlOK i / Główna sala festiwalowa 
/ wstęp bezpłatny / 

9:30-21:30
KIErMasZ ODZIEży I sPrZęTU OUTDOOrOWEGO

1 Xii (PIąTEK)
15:30-22:45

15:30-17:50 
nasze Beskidy – cykl 7 filmów o schroniskach, reż. Barbara Jendrzejczyk
Zimowa wyprawa na K2 1987-1988, reż. Dariusz Załuski

21:30-22:45

Polski Konkurs Filmowy:
Biegacze, reż. łukasz Borowski, 75 min
Piotr Malinowski. 33 zgłoś się..., reż. robert żurakowski i Bartosz szwast, 55 min

09:45-11:30

WalDEMar nIEMIEc i TOMasZ nODZyńsKI

11:10-11:40

PIOTr hErcOG

09:00-09:35
Autoterapia w przeciążeniach wspinaczkowych, warsztat HOlimedica

Pr
OG

ra
M

hol festiwalowy / wstęp bezpłatny

18:00-18:50 

anna KaMIńsKa – spotkanie autorskie „WanDa”

11:50-12:20

 łUKasZ DUDEK I JacEK MaTUsZEK
12:30-13:00

M. TOMasZEWsKI, W. MalaWsKI, s. EJsyMOnT

13:10-13:40

MaGDalEna łącZaK

19:00-19:50 

KrZysZTOF sTarnaWsKI
20:00-20:30 

JÓZEK sOsZyńsKI i MałGOrZaTa JUrEWIcZ
raport z yosemite oraz pokaz filmu

13:50-14:30

MarcIn TOMasZEWsKI
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170 gramów, waga piórkowa,
powstrzymuje uderzenia.

Kask SIROCCO, opracowany jako odpowiedź na potrzeby 
wspinaczy i alpinistów w zakresie lekkości i skutecznej ochrony. 
Nowy kształt kasku lepiej obejmuje głowę. Konstrukcja skorupy, 
obniżona z tyłu, zapewnia lepszą ochronę przed uderzaniami 
z tyłu i z boku. Niewielki ciężar w połączeniu z doskonałą 
wentylacją, zapewnia maksymalny komfort. www.amc.com.pl
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14:45-22:45 BlOK ii / Główna sala festiwalowa / bilety 40 zł / 

matt helliker

MIęDZynarODOWy KOnKUrs FIlMOWy:
above the sea, reż. Josh lowell – PrEMIEra, 16 min

PETEr haBElEr

2 Xii (sOBOTa)

MIęDZynarODOWy KOnKUrs FIlMOWy:
magnetic mountains, reż. steve Wakeford – PrEMIEra,  95 min

15:55-17:30

19:00-19:16

17:40-18:50

10:00-22:45  

Zagrożenie lawinowe i wypadki – andrzej maciata (ratownik TOPr) 

BlOK iii / Sala nr 9, II piętro / wstęp bezpłatny  
liczba miejsc ograniczona

11:35-13:00

autoterapia w przeciążeniach wspinaczkowych
HOlimedica

10:00-11:30

13:10-14:00

cele eksploracyjne w Górach azji – Janusz majer

Pr
OG
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M

14:10-15:40

Główna Grań Tatr – Grzegorz Folta

15:50-17:05

Panel dyskusyjny - „Elektroniczny system rejestracji - Esr”  
- Tatrzański Park Narodowy

14:45-15:45

anGEla EITEr
19:20-19:55

MIęDZynarODOWy KOnKUrs FIlMOWy:
annapurna iii - unclimbed, reż. Jochen schmoll, 12 min

20:05-20:20

ermanno salvaterra
20:25-21:45

lUca schIEra I MaTTEO DE ZaIacOMO
coconut connection, reż. sean Villanueva O’Driscoll, 38 min

21:55-22:45
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BlOK iii / Sala nr 9, II piętro / wstęp bezpłatny  /
liczba miejsc ograniczona

Zagrożenia w górach – turystyka, łatwe wspinaczki
Maciej Ciesielski i Bogusław Kowalski

2 Xii (sOBOTa)

Komu w drogę temu Trek – Mateusz Waligóra

POlsKI KOnKUrs FIlMOWy:
Ja tę śmierć czułam jak nadchodzi. Pół roku po dramacie  
wraca na szczyt, 12 min, reż. robert Jałocha
Janusz Gołąb #K2dla Polaków, 8 min, reż. Wojciech Gumula
cazadero, 30 min, reż. Bartosz Wnęk

17:10-18:10

18:20-19:00

20:30-22:30

10:00-19:40 BlOK iV / Sala nr 8, II piętro / wstęp bezpłatny 
liczba miejsc ograniczona

10:00-10:40

O ludziach z zaginionego królestwa lo w himalajach 
– Magdalena Gołębiowska-Śmiałek

10:50-11:40

Psychologia sportu dla wspinaczy – Łukasz Gruszczyński

najdłuższy pieszy szlak na świecie, appalachian Trail w Usa  
– Maciej Stromczyński i Grzegorz Ozimiński

11:50-12:50

Trening himalaistów  – Karol Hennig (Forma na szczyt)

15:20-16:20

Pr
OG
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M

14:00-15:00

żywienie w drodze na szczyt – marta naczyk (Forma na szczyt)

15:10-16:10

WalDEMar cZaDO, rOMan sZUBrychT, WOJcIEch  
sZaTKOWsKI – spotkanie autorskie „Polskie góry na nartach 01”

16:20-17:20

Wydawnictwo „stapis – nowości

17:30-18:20

O fotografii wspinaczkowej – piotr deska

13:00-13:50

PIOTr PUsTElnIK – spotkanie autorskie „Ja, Pustelnik”

19:10-20:00

Z miłości do wielkich filarów... – Wadim Jabłoński

18:30-19:20
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12:25-13:30

DaVO KarnIčar

18:00-

WręcZEnIE GranD PrIx KFG OraZ PrEZEnTacJa 
WyBranych naGrODZOnych FIlMÓW

10:00-17:20 BlOK iii / Sala nr 9, II piętro / wstęp bezpłatny 
liczba miejsc ograniczona

10:00-11:30

czy iść po szlaku? czy tam, gdzie ślad? Gdzie bezpieczniej?  
–  Igor Marcin Józefowicz (TOPr, 5+ szkoła Górska)

11:40-12:20

DaMIan GranOWsKI i TOMasZ KlIMcZaK

3 Xii (niedziela)
9:45-17:00
KIErMasZ ODZIEży I sPrZęTU OUTDOOrOWEGO

10:00-20:00 BlOK i / Główna sala festiwalowa / bilety 40 zł

rysZarD PaWłOWsKI

10:00-10:55

11:00-12:20

Pr
OG

ra
M

hol festiwalowy / wstęp bezpłatny

MIęDZynarODOWy KOnKUrs FIlMOWy:
Bonington - mountaineer, reż. Brian hall, Keith Partridge – PrEMIEra, 80 min

13:45-15:35

MIęDZynarODOWy KOnKUrs FIlMOWy:
Dirtbag - The Legend of Fred Beckey, reż. D. O’leske – PrEMIEra, 95 min
DaVE O’lEsKE i Jason reid
15:45-16:35

MarEK hOlEčEK

16:45-17:30

K2 – KrZysZTOF WIElIcKI i JanUsZ GOłąB
17:35-17:55

„sZMaTa Za sZMaTę” - ZaWODy MarMOT



1515th krakow 
mountain festival

10:00-17:15 BlOK iV / Sala nr 8, II piętro / wstęp bezpłatny 
liczba miejsc ograniczona

10:00-11:30

niebezpieczeństwa zimowej turystyki narciarskiej i pieszej 
Jan Kuczera, Łukasz Depta i Wojciech Malawski, hardrock

11:40-12:30

Mustang art&climb Expedition - paula rettinger-wietoszko

12:40-14:10

akademia Wspinania Mazdy - Andrzej Mecherzyński-Wiktor

16:10-17:15

nasze skały

BlOK iii / Sala nr 9, II piętro / wstęp bezpłatny 
liczba miejsc ograniczona

14:50-17:20

Polski Konkurs Filmowy:
Łódzkie historie wspinaczkowe, reż. Emil Palenica, 44 min
Pireneje - przekraczając własne granice, reż. Bogusław hynek, 30 min
Z góry emocje widać wyraźniej, reż. Michał Makowski, 8 min
Lekarze w górach, reż. Jerzy Porębski, 65 min

12:30-13:10

M. BEDrEJcZUK, P. sUłOWsKI i P. KarcZMarcZyK 

13:20-13:50

KarOlIna OśKa i MIchał cZEch

14:00-14:40

Warsztat stanowiska i autoratownictwo
Maciej Ciesielski i Bogusław Kowalski

14:20-16:00

Jak i czy warto samemu organizować wyprawy wspinaczkowe/
trekkingowe na najwyższe szczyty świata? Korona Ziemi,  
dziewicze szczyty... - Miłka Raulin i Piotr Sztaba
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annapurna iii – unclimbed
Nepal, Austria, 2016, 13 min
Reżyseria: Jochen Schmoll
David lama słynie z tego, że zawsze sta-
wia sobie bardzo ambitne cele. W zeszłym 
sezonie pojechał z hansjörgiem aue-
rem i alexem Blümelem na południowo-
-wschodnią grań annapurny III. Wyprawa 
nie zakończyła się co prawda sukcesem, 
ale dzięki nakręconemu podczas eskapady 
dokumentowi możemy oglądać niesamowite 
ujęcia górskiej wspinaczki – zdjęcia kręcone 
są tradycyjną kamerą, nie brakuje również 
kadrów z kamer zamocowanych na kaskach 
wspinaczy. 
Sobota, 2 grudnia, główna sala, 20:05-20:20

above the sea – premiera
USA, 2017, 20 min
Reżyseria: Josh Lowell
amerykańska legenda wspinaczki sportowej 
chris sharma powraca na Majorkę, jedno 
z najlepszych miejsc do uprawiania Deep 
Water solo, czyli wspinania bez asekuracji 
na morskie klify. Po 10 latach od pokonania 
wizjonerskiej linii „Es Pontas”, chris wraca do 
nadmorskiego solowania. stawia przed sobą 
wyzwanie najwyższej próby – ustanowienie 
najtrudniejszej drogi DWs na świecie. 
Sobota, 2 grudnia, główna sala, 19:00-19:16

Break on through – premiera
USA, 2017, 20 min
Reżyseria: Nick Rosen, Matty Hong, 
peter mortimer
W lutym 2017 roku wspinaczkowy świat 
obiegła elektryzująca wiadomość – „Mar-
go hayes” pokonała legendarną drogę „la 
rambla” o wycenie 9a+. Tym samym sta-
ła się pierwszą kobietą, która zapisała na 
swoje konto takie wspinaczkowe trudności. 
Dokument przybliża sylwetkę amerykanki, 
ukazując jej zakończone sukcesem zmaga-
nia z „la ramblą”, pokazuje również próby 
na „Biographie” (również 9a+), który Margo 
pokonała we wrześniu, potwierdzając swój 
wyjątkowy talent.
Piątek, 1 grudnia, główna sala, 15:15-18:10

Bonington – mountaineer 
– premiera
Wielka Brytania, 2017, 80 min
Reżyseria: Brian Hall, Keith Partridge
legendarny wspinacz sir christian Boning-
ton gościł na KFG w 2015 roku. Było to 
niezwykłe spotkanie, nie tylko ukazujące 
go jako wielkiego alpinistę, ale również jako 
ciepłego, pełnego energii człowieka. Brytyj-
scy twórcy postanowili nakręcić dokument, 
w którym chris opowiada o swojej wspi-
naczkowej karierze i górskich partnerach, 
wspomina też najważniejsze i najbardziej 
wzruszające chwile swojego życia. Film 
pełen jest archiwalnych materiałów i wy-
powiedzi wspinaczkowych towarzyszy Bry-
tyjczyka. Jest zarazem hołdem dla jednego 
z najwybitniejszych wspinaczy xx wieku.
Niedziela, 3 grudnia, główna sala, 11:00-12:20

coconut connection
Belgia, 2017, 38 min
Reżyseria: Sean Villanueva O’Driscoll
Każdego roku sean Villanueva O’Driscoll 
wspólnie z nico Favresse wyruszają w od-
ległe rejony w poszukiwaniu przygody. Tym 
razem wybrali się na Ziemię Baffina, a w es-
kapadzie towarzyszyła im trójka nie mniej 
zafascynowanych wspinaniem Włochów, 
przedstawicieli legendarnego ragni di lec-
co: Matteo Della Bordella, Matteo De Zaia-
como, luca schiera. Wyprawa i dokonania 
tej międzynarodowej ekipy robią wrażenie. 
Wystarczy powiedzieć, że by dotrzeć do 
fiordu sam Ford zespół musiał pokonać 350 
km na nartach z clyde river. W ciągu dwóch 
miesięcy zespół wspinał się koncertowo. 
Efekty zobaczymy w produkcji filmowej, 
która już tradycyjnie dowcipnie łamie stan-
dardy wyprawowych dokumentów.
Sobota, 2 grudnia, główna sala, 21:55-22:45

dhaulagiri, ascent to the white 
mountain
Argentyna, 2016, 73 min
Reżyseria: Guillermo Glass, Cristián 
Harbaruk
himalaista i filmowiec Guillermo Glass rusza 
w podróż po argentynie, aby odnowić rela-
cje ze swoimi przyjaciółmi, z którymi w 2008 
roku był na wyprawie w himalajach. Przed 
Guillermo, christianem oraz sebastiánem 
stoi trudne zdanie, muszą bowiem powrócić 
wspomnieniami do tragicznych wydarzeń, 
jakie miały wtedy miejsce – podczas zdo-
bywania w alpejskim stylu Dhaulagiri zginął 
ich przyjaciel Darío. Wyprawa była rejestro-
wana na taśmie filmowej, jednak po traumie 
spowodowanej tragedią prace na filmem zo-
stały przerwane. Ponowne spotkanie stało 
się okazją do rozważań na temat tamtych 
dramatycznych wydarzeń.
Piątek, 1 grudnia, główna sala, 15:15-18:10

dirtbag – the legend
of Fred Beckey – PREMIERA
USA, 2017, 95 min
Reżyseria: Dave O’Leske
Fred Beckey (zmarł w październiku tego 
roku w wieku 94 lat) to wyjątkowa i bardzo 
ważna postać amerykańskiego wspinania. 
Miał na koncie setki nowych dróg, był au-
torem książek i przewodników wspinaczko-
wych. Wspinał się m.in. wspólnie z yvonem 
chouinardem (Beckey-chouinard route, 
south howser Tower, Bugaboos 1961). na 
alasce jego imieniem został nazwany szczyt 
– Mt. Beckey. reżyser Dave O’leske spędził 
ostatnie 10 lat towarzysząc Fredowi podczas 
wspinaczkowych eskapad w stanach, a na-
wet wyprawy do chin. Kamera towarzyszyła 
amerykańskiemu wspinaczowi także na co 
dzień. Jego alternatywny styl życia najlepiej 
oddaje sam tytuł filmu „Dirtbag”, oznacza 
bowiem żula... Obraz wzbogacają animacje 
oraz wypowiedzi wybitnych wspinaczy, ta-
kich jak yvon chouinard, layton Kor, conrad 
anker, royal robbins czy reinhold Messner. 

FIlMy 
MIęDZynarODOWEGO 
KOnKUrsU FIlMOWEGO
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FIlMy 
MIęDZynarODOWEGO 
KOnKUrsU FIlMOWEGO

GranD PrIx 
1500 EURO 

UFUnDOWałO PZU

naJlEPsZy FIlM GÓrsKI
BEsT MOUnTaInEErInG FIlM 

800 EURO 
UFUnDOWał MarMOT

naJlEPsZy FIlM WsPInacZKOWy
BEsT clIMBInG FIlM

 500 EURO 
UFUnDOWała PZa

naGrODa PUBlIcZnOścI
PEOPlE’s chOIcE aWarD

600 EURO / 2500 ZŁ 
UFUnDOWała 5+ sZKOła GÓrsKa

Wszyscy oni potwierdzają legendarny status 
Freda oraz jego unikalny wkład w historię 
światowego alpinizmu.
Niedziela, 3 grudnia, gł. sala, 13:45-15:35

magnetic mountains – premiera
Wielka Brytania, 2017, 90 min
Reżyseria: Steve Wakeford
Dokument opowiada historię wspinacza, 
który po poważnym wypadku w alpach 
Francuskich próbuje nie tylko powrócić do 
zdrowia, ale stara się również odnaleźć od-
powiedź na nurtujące go pytanie o sens na-
rażania życia podczas alpejskiej wspinaczki. 
steve Wakeford rozmawia z całą plejadą 
wybitnych wspinaczy. Wśród jego rozmów-
ców nie brakuje psychologów i przewodni-
ków górskich. Wszyscy zastanawiają się nad 
fenomenem górskiej pasji i ryzyka.
Sobota, 2 grudnia, główna sala, 15:55-17:30

psycho Vertical – premiera
Wielka Brytania, 2017, 65 min
Reżyseria: Jen Rendall
W 2016 roku ukazała się książka „Psyc-
hovertical. Przestrzeń obłędu” autorstwa 
andy’ego Kirkpatricka, wyróżniona w 2008 
roku prestiżową nagrodę Boardmana-Taske-
ra. Jen rendall postanowiła przybliżyć syl-
wetkę andy’ego w filmowym dokumencie. 
Kamera towarzyszy mu podczas 18-dniowej 
wspinaczki na jeden z trudnych klasyków 
hakowych yosemite – „south seas” a4. Jed-
nak wspinanie to tylko pretekst do rozważań 
Brytyjczyka na temat życia, rodzicielstwa 
oraz wspinania. całość podkreśla delikatna 
i pełna wdzięku filmowa narracja reżyserki.
Piątek, 1 grudnia, główna sala, 21:40-22:45

stirb langsam – premiera
Austria, Niemcy, 2017, 16 min
Reżyseria: Jakob Schweighofer, 
simon platzer
Michi Wohlleben to młody niemiecki wspi-
nacz specjalizujący się alpinizmie. na swoim 
koncie ma różne górskie wspinaczki, wśród 
których ważne miejsce zajmuje mikstowy, 
wielowyciągowy ekstrem „stirb langsam” 
(M11+/WI6+, 200 m) w austriackim Tyrolu. 
„stirb langsam” to filmowy portret Michie-
go, który opowiada o wspinaczkowej pasji, 
ale także trudnych życiowych wyborach.
Piątek, 1 grudnia, główna sala, 19:30-20:05

the lappnor project
Finlandia, 2016, 31 min
Reżyseria: Tommy Vänskä
31-letni nalle hukkataival zajmuje szcze-
gólne miejsce w świecie boulderowców. 
Jeden z najsilniejszych w czołówce, wizjo-
ner, wytyczający klasowe problemy. W fiń-
skim lappnor jesienią 2016 roku powstało 
coś wyjątkowego, co zdaniem hukktaivala 
może sięgać poziomu 9a… – po wielu latach 
Fin otworzył bowiem „Burden of Dreams”. 
Piątek, 1 grudnia, główna sala, 15:30-18:15

the last Honey Hunter
USA, 2017, 36 min
Reżyseria: Ben Knight
aby dostać się do pszczelich gniazd przy-
klejonych do skalnych ścian w dolinie rzeki 
hongou w nepalu, łowcy miodu używają 
bambusowych drabinek zawieszonych na-
wet 90 metrów nad ziemią. nie korzystają 
przy tym z żadnych zabezpieczeń czy kom-
binezonów chroniących przed użądleniami. 
Film opowiada historię jednego z takich 
łowców – Mauli Dhan raiana. nieuchronny 
rozwój cywilizacji może w niedługim czasie 
spowodować zanik tego zwyczaju. Filmow-
cy podejmują próbę ukazania umiejętności 
legendarnych łowców miodu. Umiejętności, 
które robią niesamowite wrażenie!
Piątek, 1 grudnia, główna sala, 15:30-18:15
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Biegacze
Polska, 2017, 72 min
Reżyseria: Łukasz Borowski
Podczas wyścigu uczestnicy pokonują po-
nad 240 kilometrów. ci, którzy docierają 
na metę, odczuwają wielką euforię i bardzo 
szybko zaczynają myśleć o kolejnym biegu. 
Dokument przybliża stan ekstremalnego 
wysiłku fizycznego i momenty kryzysów 
psychicznych, z którymi muszą się mierzyć 
biegacze. Pokazuje niezwykle intensywne 
emocji, które stają się udziałem ultramara-
tończyków.
Piątek, 1 grudnia, sala nr 9, 20:35-22:45

cazadero
Polska, 2016, 30 min
Reżyseria: Bartosz Wnęk
Film dokumentujący wyprawę do argenty-
ny, gdzie Marcel Korkuś odkrywa najwyżej 
położone jezioro na świecie i nurkuje w nim. 
Pobija tym samym rekord świata w nurko-
waniu wysokogórskim (5985 m n.p.m.). 
Jednocześnie zostaje pobity rekord Guin-
nessa, potwierdzony certyfikatem tej orga-
nizacji.
Sobota, 2 grudnia, sala nr 9, 20:10-21:00

chasing the Breath
Polska, 2016/2017, 50 min
Reżyseria: Adrian Dmoch
Film o człowieku, który chce wygrać jeden 
z najtrudniejszych maratonów na świecie. 
śledzimy treningi roberta celińskiego do 
startu w Tenzing hillary Everest Marathon. 
stajemy się świadkami procesu aklimaty-
zacji, wchodzimy także w sferę prywatną 
roberta, która ujawnia się podczas najtrud-
niejszych momentów. „chasing the Breath” 
to obowiązkowa pozycja nie tylko dla spor-
towców, ale również dla osób, które marzą 
o zdobyciu własnego Everestu.
Sobota, 2 grudnia, sala nr 9, 21:05-22:45

Ja tę śmierć czułam jak nadcho-
dzi. Pół roku po dramacie wraca 
na szczyt
Polska, 2017, 12 min
Reżyseria: Robert Jałocha
W lutym 2017 roku, podczas wspinania w 
hiszpanii, Katarzyna cieślak spadła z wy-
sokości ok. 25 metrów, odnosząc poważne 
obrażenia. W całej tej sytuacji miała jednak 
także wielkie szczęście, ponieważ nie do-
znała urazów mózgu i kręgosłupa. lekarze 
nie dawali jej wielkich szans na powrót do 
pełnej sprawności i kontynuowania życio-
wej pasji. Ogromna determinacja – zarów-
no Kasi, jak i jej życiowego partnera adama 
Karpierza – doprowadziła do tego, że nie-
spełna pół roku po wypadku Kasię można 
ponownie spotkać na ściance wspinaczko-
wej. Oto ich historia.
Sobota, 2 grudnia, sala nr 9, 20:10-21:00

Janusz Gołąb #K2dlaPolaków
Polska, 2017, 8 min
Reżyseria: Wojciech Gumula
Janusz Gołąb i jego wielkie marzenie – 
wejść na ostatni z niezdobytych zimą 
ośmiotysięczników. Zespół filmowy towa-
rzyszy pierwszemu zdobywcy zimowego 
Gasherbruma I w przygotowaniach do 
wyprawy na K2. Obraz odsłania nieznane 
strony wybitnego alpinisty.
Sobota, 2 grudnia, sala nr 9, 20:10-21:00

Lekarze w górach
Polska, 2017, 65 min
Reżyseria: Jerzy Porębski
Wszyscy wiemy o udziale lekarzy w wy-
prawach ratunkowych w Tatrach i górach 
najwyższych, ich obecności w strukturach 
TOPr. ale czy na pewno zdajemy so-
bie sprawę, na czym polega ich wkład w 
wyprawy? czym jest medycyna górska? 
czy można operować na wysokości kilku 

FIlMy 
POlsKIEGO KOnKUrsU 
FIlMOWEGO
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mama
Polska, 2017, 46 min
Reżyseria: Wojciech Kozakiewicz
Wiele kobiet uprawiających sport staje 
przed wyborem: założyć rodzinę, czy re-
alizować swoją pasję. „Przede wszystkim 
jestem mamą, ale bez wspinania nie by-
łabym sobą, byłabym kompletnie inną 
osobą” – mówi Kinga Ociepka-Grzegulska, 
jedna z najbardziej utytułowanych kobiet w 
historii polskiego wspinania. Mając dwójkę 
dzieci, Kinga nie rezygnuje z pasji i postana-
wia wrócić do formy sportowej. To opowieść 
o jednej z najważniejszych postaci ostatnich 
dwóch dekad polskiego wspinania.
Piątek, 1 grudnia, główna sala, 18:15-19:15
Sobota, 2 grudnia, sala nr 9, 21:05-22:45

pireneje 
– przekraczając własne granice
Polska, 2017, 30 min
Reżyseria: Bogusław Hynek
Zapis samotnej wędrówki przez haute ran-
donnée Pyrénéenne, czyli Wysokogórski 
szlak Pirenejów. To 800-kilometrowa, pięk-
na trasa wymyślona przez Georga Verona. 
liczy 41 etapów, zwykle przechodzi się ją 
w 45 dni. rozciąga się od Oceanu atlanty-
ckiego do Morza śródziemnego. To droga, 
którą trzeba samemu odnaleźć, zagubiona 
między wysokimi szczytami, biegnąca blisko 
grani głównej całego łańcucha Pirenejów. 
hrP wymaga świetnej kondycji, obycia 
z ekspozycją, znajomości nawigacji i sztuki 
przetrwania w trudnym terenie górskim.
Niedziela, 3 grudnia, sala nr 9, 14:50-17:20

Z góry emocje widać wyraźniej 
– premiera
Polska, 2017, 8 min
Reżyseria: Michał Makowski
Film pokazuje czwórkę przyjaciół podczas 
wyprawy na alpejskie czterotysięczniki.
Niedziela, 3 grudnia, sala nr 9, 14:50-17:20

tysięcy metrów? co należy zrobić, kiedy 
pojawia się hipotermia, odmrożenia czy 
choroba wysokościowa? W filmie obecni 
są lekarze współpracujący z TOPr, mający 
doświadczenie w wyprawach ratunkowych 
w Tatrach i himalajach. O przyszłości me-
dycyny górskiej opowiedzą ratownicy me-
dyczni, którzy odgrywają coraz większą rolę 
we współczesnym ratownictwie górskim. 
Osobnym rozdziałem jest udział wybitnych 
himalaistów, którzy opowiedzą o roli lekarzy 
z ich punktu widzenia.
Niedziela, 3 grudnia, sala nr 9, 14:50-17:20

Łódzkie historie wspinaczkowe
Polska, 2017, 44 min
Reżyseria: Emil Palenica
Film pokazuje historię i rozwój łódzkiego 
środowiska wspinaczkowego. W opowieś-
ciach bohaterów zarysowanych zostaje kilka 
pokoleń łódzkich wspinaczy, działających 
aktywnie w górach w latach 50., 60., 70., 
i 80. xx wieku. swoimi przemyśleniami i 
wspomnieniami z działalności wspinacz-
kowej dzielą się: ryszard Przybylski, Jerzy 
Michalski, andrzej Wilczkowski, Marek Gro-
chowski, Bogdan Mac, Wojtek Jedliński, 
Ewa Panejko-Pankiewicz, Piotr Pustelnik, 
Krystyna Konopka, Marek Płonka oraz Jan 
Fijałkowski.
Niedziela, 3 grudnia, sala nr 9, 14:50-17:20

Piotr Malinowski. 33 zgłoś się…
Polska, 2017, 55 min
Reżyseria: Robert Żurakowski 
i Bartosz Szwast
Piotr Malinowski był jedną z najbarwniej-
szych postaci ratownictwa górskiego, na-
czelnikiem Tatrzańskiego Ochotniczego 
Pogotowia ratunkowego. To film o pasji 
do gór, której Piotr doświadczał nie tylko 
jako ratownik, ale także wybitny taternik 
i himalaista, autor pierwszego przejścia 
zimowego na zachodniej ścianie Petit Dru, 
specjalista od trudnych zjazdów wysokogór-
skich, propagator skialpinizmu czy uczestnik 
najszybszego przejścia Głównej Grani Tatr 
w zimie. Film ukazuje także drugą stronę 
życia ratownika, kochającego ojca i męża, 
któremu trudno jest pogodzić życie prywat-
ne i zawodowe.
Piątek, 1 grudnia, sala nr 9, 20:35-22:45 naGrODa Dla naJlEPsZEGO 
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claire carter piastuje funkcję 
dyrektorki artystycznej Kendal 
Mountain Festival, jednego z naj-
bardziej znanych festiwali górskich 
na świecie. Jest również odpowie-
dzialna za dobór festiwalowych 
filmów. Jej pasją jest wspinaczka 
(głównie w lokalnych gritstonach), 
literatura oraz oczywiście film gór-
ski. sama wzięła aktywny udział 
(jako autorka scenariusza i jedna 
z bohaterek obrazu) w realizacji 
dokumentu „Operation Moffat”, 
który prezentowaliśmy na 14. KFG.

JUry 
KOnKUrsÓW 
FIlMOWych

claIrE JanE 
carTEr

Założyciel hot aches Productions, 
wspinacz, miłośnik gór. Jego debiut 
filmowy okazał się wielkim sukce-
sem – „E11” zdobył aż trzynaście 
(!) nagród na międzynarodowych 
festiwalach górskich. Po dziś dzień 
uważany jest przez niektórych 
za najlepszy film wspinaczkowy 
wszech czasów. Do wielu doskona-
łych produkcji hot aches w 2015 
roku dołączył „redemption: The 
James Pearson story”. Zdobył on 
prestiżową nagrodę na Festiwalu 
Filmów Górskich w Vancouver oraz 
tytuł najlepszego Filmu Wspinacz-

PaUl DIFFlEy

studiowała prawo oraz rusycy-
stykę i iberystykę na uniwersyte-
cie w Grazu. Włada 6 językami. 
W wieku 22 lat została członkiem 
programu United nations Drug 
control w Peru. Pracuje jako nie-
zależny producent, scenarzysta 
oraz reżyser filmów dokumen-
talnych. W swojej pracy często 
skupia się na zagadnieniach spo-
łecznych i humanitarnych. Za film 
„life in four elements” otrzymała 
silver Gentian – Best artistic-Tech-
nical contribution na tegorocznym 
Trento Film Festival.

natalie halla

kowego na 13. KFG (2015). Duża 
wiedza Diffley’a dotycząca technik 
filmowych i umiejętność pracy 
w trudnych warunkach, w jakich 
powstają filmy wspinaczkowe, de-
cydują o tym, że Paul często zasia-
da w jury festiwali.
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absolwent akademi sztuk Pięk-
nych w Warszawie, scenograf, 
grafik, malarz, filmowiec. autor 
filmów górskich nagradzanych 
m.in. na KFG, w lądku-Zdroju; 
laureat międzynarodowej nagrody 
na festiwalu cannes corporate TV 
& Media awards za najlepszy film 
sportowy. animator kultury w Za-
kopanem. Organizator akcji spo-
łecznych, właściciel Galerii Tamok, 
współzałożyciel grupy artystycznej 
Popatrz. Współtwórca 5+szkoły 
Górskiej. alpinista i narciarz. 

Jan wierzeJski
himalaista i reżyser filmów o te-
matyce górskiej. Uczestniczył w 7 
wyprawach zimowych w góry 
najwyższe. W swoim dorobku 
ma wejścia na: Gasherbrum II, 
cho Oyu, lhotse, Mount Everest 
(dwukrotnie) oraz K2. Z większości 
swoich wypraw przywoził bogaty 
materiał filmowy. Dzięki temu po-
wstały takie filmy jak: „annapur-
na na lekko” (2008) – Grand Prix 
6. KFG, „Two on K2” (2013) – I na-
groda na 11. KFG, „no ski no fun” 
(2015) – I nagroda na 13. KFG.

DarIUsZ ZałUsKI

Przewodnik tatrzański, filolog sło-
wiański, polonista, tłumacz oraz 
miłośnik przedzierania się przez 
kosówkę Tatr Zachodnich. De-
biutował w czasopiśmie „Góry” 
opowiadaniem „skała ucieka spod 
mych stóp”. autor powieści „ca-
rolus Victor” inspirowanej życiem  
Karola Englischa (wyróżnienie na 
xx Festiwalu Górskim w lądku-
-Zdroju) oraz książki „cmentarz 
symboliczny pod Osterwą. Duchy 
miejsca”. Założyciel górskiego biu-
ra podróży high away.

hUBErT 
JarZęBOWsKI

Jury polskiego 
Konkursu Filmowego: 
• hubert Jarzębowski, 
• Jan Wierzejski, 
• Dariusz Załuski.

Jury Międzynarodowego 
Konkursu Filmowego: 
• claire Jane carter
• Paul Diffley
• natalie halla, 
• hubert Jarzębowski, 
• Jan Wierzejski, 
• Dariusz Załuski.
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InEs PaPErT UrODZIła sIę W 1974 rOKU W nIEMIEcKIEJ saKsOnII. Z PO-
cZąTKOWych TrEKKInGÓW, WyPraW rOWErOWych I sKITOUrOWych 
narODZIła sIę PraWDZIWa PasJa DO GÓr, a PÓźnIEJ TaKżE DO WsPI-
nacZKI lODOWEJ. WsPInanIE lODOWE POchłOnęłO Ją całKOWIcIE. 
sZyBKO sTała sIę naJlEPsZą ZaWODnIcZKą W TEJ DyscyPlInIE. ZOsTała 
4-KrOTną MIsTrZynIą śWIaTa, a PUchar śWIaTa WyGrała TrZy raZy.

InEs PaPErT

Papert jako pierwsza kobieta poko-
nała mikstowe trudności M13, pro-
wadząc „law and Order”. W 2015 
roku ustawiła wysoko poprzeczkę 
przejściem „ritter der Kokosnuss” 
M12 (asekurując się jedynie przy 
pomocy kości i haków) oraz trado-
wego „The hurting” xI /11.

W 2006 roku skierowała swoją 
uwagę na wielkie ściany. Wśród 
jej ostatnich dokonań są: pierwsze 
powtórzenie, a zarazem pierwsze 
zimowo-klasyczne przejście drogi 
„Border control” (ED, WI 5, M7, 
650 m) na Great Walls of china 
oraz nowa droga „lost in china” 
(ED, WI 5+, M6. 1200 m, jej part-
nerem był luka lindič). Papert 
i lindič dokonali też pierwszego po-
wtórzenia linii „supercombo” (M7, 
r, 800 m) na północnej ścianie Piz 
Badile oraz zimowo-klasycznego 
przejścia kombinacji „no siesta” 
i „Bonatti-Vaucher” (M7) na pół-
nocnej ścianie Grandes Jorasses.

Duży respekt budzi wszechstron-
ność niemki. „symphonie de liber-
te” 8a na północnej ścianie Eigeru, 
„Pellisier” 8b na cima Grande di 
laveredo, „schwarze Madonna” 
8a+ w masywie Untersberg (alpy 
Berchtesgadeńskie) – to tylko 
część wybitnych osiągnięć Ines.

W 2016 roku poprowadziła „sca-
ramouche” 8a, słynną alpejską li-
nię braci huberów na zachodniej 
ścianie hoher Göll. W tym samym 
roku dokonała również piątego 
w historii przejścia sławnej „riders 
on The storm” na Torres del Pai-
ne. Pomimo że próba odhaczenia 
drogi się nie powiodła, było to wy-
sokiej klasy przejście.

W czerwcu br. wytyczyła tradową 
drogę w rPa – „ruby supernova” 
ED1 7b+.

GOścIE

Piątek, 1 grudnia, 20:15-21:30 – sala główna
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anGEla EITEr

Jako profesjonalna zawodniczka 
Eiter osiągnęła wszystko, co było 
można. czterokrotnie stawała na 
najwyższym stopniu podium mi-
strzostw świata (2005, 2007, 2011, 
2012), w 2010 roku zdobyła złoto 
na mistrzostwach Europy, trzy-
krotnie wygrywała Puchar świata 
(2004, 2005, 2006), sześciokrotnie 
triumfowała w prestiżowych arco 
rock Master (2003, 2004, 2005, 
2007, 2009, 2012), w 2005 była 
najlepsza w World Games. W 2006 
roku została laureatką nagrody la 
sportiva competition award pod-
czas arco rock legends.

czy można było wywalczyć na pa-
nelu coś więcej? chyba nie, ale już 
skały otwierały przed austriaczką 

nowe, nieograniczone możliwo-
ści. co więcej, kunszt zawodniczy 
idealnie potrafiła przełożyć na 
wspinanie w naturze. historyczne 
przejście „la Planta de shiva” 9b 
poprzedziło wiele bardzo trud-
nych dróg. Głośne były zwłaszcza 
przejścia trzech linii w stopniu 9a: 
„hades” (Götterwand, 2014),  „Big 
hammer” 9a (Pinswang, 2014) 
i „Era Vella” 9a (Margalef, 2015). 
ale poza dziewiątkowymi pasaża-
mi padło mnóstwo innych dróg, 
w tym także autorskich, jak choć-
by „hercules” 8c+ i „Zeris” 8c, 
obie w Götterwandl. 

GOścIE

W PaźDZIErnIKU TEGO rOKU anGEla EITEr POsTaWIła POPrZEcZKę nIE-
WIaryGODnIE WysOKO, PrZEchODZąc „la PlanTa DE shIVa” 9B, sPEK-
TaKUlarną, DłUGą na 45 METrÓW lInIę aDaMa OnDry W VIllanUEVa 
DEl rOsarIO. ByłO TO DOPIErO DrUGIE POWTÓrZEnIE DrOGI, ZaraZEM 
PIErWsZa 9B W hIsTOrII KOBIEcEGO WsPInanIa. 

Sobota, 2 grudnia, 19:20-19:55 – sala główna
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WyBITny aUsTrIacKI WsPInacZ. W KlasycZnyM alPInIZMIE UZnanIE 
PETErOWI haBElErOWI PrZynIOsły sZyBKIE PrZEJścIa cEnTralnEGO 
FIlara FrEnEy’a na MOnT Blanc (1967, Z MIchaElEM MEIErEM) I DrOGI 
„hEcKMaIra” na PÓłnOcnEJ ścIanIE EIGErU (1974, 10 GODZ., Z rEInhOl-
DEM MEssnErEM). 
Ten ostatni rekord pobili o godzi-
nę dopiero Ueli steck i stephan 
siegrist w 2004 roku. habeler ma 
na koncie również przejście drogi 
„Bonatti-Gobbi” na Wielkim Filarze 
narożnym (1977, z Michaelem Me-
ierem).

W 1969 roku habeler pokonał 
z reinholdem Messnerem w 
cordillera huayhuash północno-
-wschodnią ścianę yerupaja Gran-
de (6634 m) oraz południowo-
-zachodnią ścianę yerupaja chico 
(6121 m). Jako pierwszy Europej-
czyk przeszedł „salathe Wall” na 
El capitan w yosemitach (1970, z 
Dougiem scottem).

W 1975 roku, znów z Messne-
rem, pokonał w stylu alpejskim 
północno-zachodnią ścianę Gas-
herbruma I (8080 m). Wspinaczka 
ta postrzegana jest przez wielu 
jako początek nowej ery w zdo-
bywaniu ośmiotysięczników. Trzy 
lata później obaj dokonali pierw-

szego wejścia na Mount Everest 
(8848 m) bez dodatkowego tlenu. 
habeler wszedł także na nanga 
Parbat (8126 m), cho Oyu (8201 
m) i Kanczendzongę (8586 m).
 
Peter habeler posiada olbrzymi 
bagaż doświadczeń. Jego życie 
od najmłodszych lat obfitowało 
w górskie przygody najróżniej-
szego kalibru. Ten wyśmienity 
alpinista i himalaista nie tylko ob-
serwował przemiany zachodzące 
w najciekawszym dla wspinania 
okresie, ale również sam aktywnie 
współuczestniczył w jej tworze-
niu. Dziś ma 75 lat i wciąż robi 
niesamowite rzeczy, jak choćby 
tegoroczne przejście, wspólnie 
z Davidem lamą, klasycznej dro-
gi „heckmaira” (ED2, V, a0, WI4, 
1800 m) na północnej ścianie Ei-
geru.

PETEr haBElEr

GOścIE

Sobota, 2 grudnia, 17:40-18:50 – sala główna
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W 1991 roku Ermanno salvaterra 
zmierzył się z łańcuchówką cerro 
standhardt drogą „Exocet” i „Pun-
ta herron spigolo Bimbi”, czym za-
początkował nową erę wspinania 
sportowego w Patagonii. W 2005 
roku z rolando Garibottim i 
alessandro Beltramim wytyczył „El 
arca de lo Vientos” biegnącą śla-
dem legendarnej drogi cesare Ma-
estriego i Toniego Eggera z 1959 
roku.  Po tym przejściu salvaterra 
stracił wiarę w prawdziwość słów 
swojego rodaka i uznał, że przej-
ście pionierów jest konfabulacją. 
Dwa lata później pokonał trawers 
Punta herron – Torre Egger dro-
gami „spigolo del Bimbi” i „Parete 
nord” (jego partnerami byli Beltra-
mi, Mirko Masè, Fabio salvadei). 

Działalność Ermanno w Patago-
nii nie ograniczała się wyłącznie 
do wyczynów wspinaczkowych 
– w 1994 roku pokonał 400-kilo-
metrowy lodowiec Kontynentalny. 

ZnaWca I KOnEsEr PaTaGOńsKIEGO WsPInanIa. WIElU MÓWI O nIM „lE-
GEnDa”. sPęDZIł W PaTaGOnII DWaDZIEścIa sEZOnÓW, Z cZEGO WIęK-
sZOść OBFITOWała W nIEZWyKłE DOKOnanIa. WyTycZył TU DZIEWIęć 
nOWych DrÓG, W TyM TrZy na sPEKTaKUlarnyM cErrO TOrrE. 

andrzeJ BarGIEl

salvaterra wspinał się także w Do-
lomitach, w yosemite i na alasce. 
W yosemite przeszedł m.in. „The 
salathe” oraz „Zodiaca” na El capi-
tan oraz „The Prow” i „south Face” 
na Washington column. na alasce 
w 1986 roku powtórzył Kuluar 
Messnera na Denali. W 1988 roku 
z Maurizio Giarollim i Tommy’m 
Bonapace poprowadził nową dro-
gę południowym filarem Mount 
Menhir na Ziemi Baffina. Dokona-
nia podczas wypraw salvaterra do-
kumentował tworząc filmy, których 
nakręcił aż jedenaście.

Był również znakomitym skialpini-
stą. Zjechał m.in. północną ścianą 
cima Presanella, drogą „scivolo 
nord” na cimie Brenta i „cana-
lone neri” na crozzon di Brenta. 
Bił rekordy prędkości na nartach 
– w 1988 roku ustanowił rekord 
Włoch w tej dyscyplinie, osiągając 
211.640 km/h, który utrzymywał 
się przez kolejne pięć lat.
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Niedziela, 4 grudnia, 15:30-16:30 – Sala główna

GOścIE

ermanno salvaterra
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DaVO KarnIčar

Davorin „Davo” Karničar urodził się 
w 1962 roku. Od najmłodszych lat 
pasjonowało go narciarstwo, dzie-
dzina, w której przejawiał wyjątko-
wy talent. W 1980 roku zaintereso-
wał się alpinizmem.  

W 1989 roku wspiął się na nanga 
Parbat, a w 1993 na K2. W 1995 
roku zjechał po raz pierwszy z oś-
miotysięcznika – annapurny, a nie-
długo później z shishapangmy.

Karničar ma na swoim koncie niezli-
czoną ilość wspinaczek i ekstremal-
nych zjazdów narciarskich, choćby 
solowe pokonanie Filara Bonat-
tiego na Petit Dru, a także zjazdy 
w alpach: północno-wschodnią 
ścianą Eigeru, wschodnią ścianą 
Matterhornu oraz zjazd ze szczytu 
Mont Blanc.

W 2000 roku jako pierwszy czło-
wiek w historii zjechał na nartach 
ze szczytu Mount Everestu do bazy. 
W latach 2000-2006 skompletował, 
znów jako pierwszy, narciarską Ko-
ronę Ziemi. Po Evereście zjechał 
kolejno ze szczytów: Kilimanjaro, 
Elbrusa, aconcagui, Mount Koś-
ciuszko, Denali i na zakończenie 
z Mount Vinson. 
 
Davo Karničar tego lata posta-
wił sobie ten sam cel co andrzej 
Bargiel – pierwszy pełny zjazd na 
nartach z K2. niestety, z powodu 
kontuzji kręgosłupa, która ujawniła 
się w trakcie podejścia, zmuszony 
był zrezygnować z kontynuowania 
akcji. 

WyTraWny słOWEńsKI narcIarZ I alPInIsTa, KTÓry MOżE POsZcZycIć 
sIę WIElOMa TrUDnyMI TEchnIcZnE, GÓrsKIMI ZJaZDaMI. W laTach 
1975-1982 aKTyWny cZłOnEK JUGOsłOWIańsKIEJ rEPrEZEnTacJI narO-
DOWEJ W narcIarsTWIE GÓrsKIM. 

GOścIE

Niedziela, 3 grudnia, 12:25-13:30 – sala główna
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Wspinał się m.in. w alpach, Ka-
rakorum, Patagonii, Kirgistanie, 
himalajach oraz na antarktydzie. 
Wytyczył wiele nowych dróg, a za 
jego specjalizację można uznać 
przejścia wielkich ścian skalno-lo-
dowych w stylu alpejskim. czech 
zawsze, kiedy tylko możliwe, wal-
czy o to, aby pokonać trudności 
klasycznie, nie korzystając z tech-
nik hakowych. Jego przejścia cha-
rakteryzują się brakiem wsparcia 
z zewnątrz, obozów, depozytów 
i poręczówek. 

Pierwszy raz o czeskim wspinaczu 
usłyszeliśmy pod koniec lat 90. xx 
w. za sprawą jego dokonań alpej-
skich na Grandes Jorasses: „Mani-
tua” (7+, a3) czy zimowe przejście 
„colton-Macintyre”. W 1999 roku 
w stylu alpejskim wytyczył „czech 
Express” (7b+, a3+) na amin 
Brakk. W Patagonii dokonał pierw-
szego powtórzenia drogi „The Dre-

MarEK hOlEčEK 

am” (7a, a3+). W 2006 wspólnie 
z Janem Kreisingerem pokonał 
północno-zachodnią ścianę Meru 
central (6310 m) przez tzw. for-
mację shark’s Fin. Powstała „Fil-
kuv nebesky smich” (7a, M5, 80°, 
2000).

w 2013 roku za pierwsze przej-
ście „Thumba Party” (M6+, WI6) 
na Talung (7349 m), ze Zdenkiem 
hrubým, otrzymał nagrodę Wej-
ście roku czeskiego Związku hi-
malaizmu i nominację do Złotych 
czekanów.

W tym roku wspólnie ze Zdenkiem 
hákiem zrealizował swój wielki, 
wieloletni projekt – zdobył Gas-
herbrum I (8068 m) nową drogą 
„satisfaction”, biegnącą południo-
wo-zachodnią ścianą. czesi zrobili 
to w świetnym stylu, bez poręczó-
wek i tlenu z butli.

GOścIE

Niedziela, 3 grudnia, 15:40-16:35 – sala główna

alPInIsTa naJWyżsZEJ Klasy. PasJOnUJą GO DZIEWIcZE ścIany W GÓ-

rach całEGO śWIaTa. PrZyKłaDa DUżą WaGę DO cZysTOścI sTylU. Wy-

ZnaJE FIlOZOFIę, WEDłUG KTÓrEJ nIE JEsT naJWażnIEJsZE saMO OsIąG-

nIęcIE sZcZyTU, alE sPOsÓB, W JaKI sIę TEGO DOKOnUJE. 
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Matt dorastał w południowo-za-
chodniej anglii. Wspólnie z ojcem 
eksplorował lake District, Park na-
rodowy snowdonia i góry szkocji. 
Wspinanie szybko stało się stylem 
życia i motorem napędowym mło-
dego Brytyjczyka. Drogi tradowe 
oraz zimowe wyprawy w położne 
na północy góry ukierunkowały 
główne obszary jego wspinaczko-
wych zainteresowań. W trudnym 
i wymagającym terenie odnalazł 
prawdziwą pasję.

Wspinaczki na Wyspach oraz 
w alpach szybko dopełniły bagaż 
doświadczeń Matta hellikera. Wy-
prawy do ameryki Południowej, 
na alaskę i w himalaje niejedno-
krotnie owocowały powstaniem 
trudnych dróg. To właśnie wy-
znaczanie nowych linii od zawsze 
było głównym celem anglika. Jak 
mówi, powtarzanie istniejących już 
dróg sprawia przyjemność, ale sa-
tysfakcja z ukończenia nowej dro-
gi jest nieporównywalna. niektóre 
z jego pierwszych przejść otrzyma-
ły nominację do Złotego czekana.

matt helliker

Wśród największych dokonań Mat-
ta hellikera warto wyróżnić: przej-
ście „The Demon Direct” (Ix/9) 
w szkocji, rzadkie powtórzenie 
„Beyond Good and Evil” (ED3, 
600 m) na aiguille des Pélerins 
w alpach Francuskich czy „night 
Fever” (M8) na Tour ronde.

Jednak Matt słynie przede wszyst-
kim z pierwszych przejść tak 
ekstremalnych linii jak: „There’s 
a Moose loose about thus hoose” 
(ED4), „For Whom the Bell Tolls” 
(aI5 M6+) i „Meltdown” (aI5 M7) 
na alasce. W masywie Mont Blanc 
wytyczył m.in. „Eyes Wide shut” 
(ED1 M6). natomiast w Peru do-
konał głośnego przejścia „Death or 
Glory” (ED2 M5) na huantsan sur.

Jednym z jego najśmielszych wy-
czynów było pierwsze przejście 
drogi „cartwright connection” 
(ED4, M6, aI6, 5.8, a2) na pół-
nocnym filarze Mount hunter na 
alasce. Towarzyszył mu Jon Bra-
cey, z którym wspólnie spędzili 
w ścianie 6 dni.

GOścIE

Sobota, 2 grudnia, 14:45-15:45 – sala główna

WIElKa BryTanIa WyDała na śWIaT WIElU DOsKOnałych WsPInacZy, 

ZaPIsUJąc sIę WIElOKrOTnIE W hIsTOrII PODBOJÓW GÓr I POKOnyWa-

nIa KOlEJnych sTOPnI TrUDnOścI. MaTT hEllIKEr Z PEWnOścIą KOnTy-

nUUJE TEn TrEnD. TO WsPInacZ KOMPlETny I nałOGOWIEc. nIEUsTanIE 

POsZUKUJE nOWych WyZWań.
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GOścIE

Michi Wohlleben urodził się w 1990 
roku. W wieku 8 lat dołączył do 
młodzieżowej grupy górskiej DaV, 
aby 6 lat później wspiąć się na 
swój pierwszy alpejski szczyt czte-
rotysięczny. Jako 17-letni chłopak 
wspiął się północą ścianą Eigeru. 
W 2009 roku rozpoczął karierę 
zawodowego alpinisty. Mając 21 
lat został jednym z najmłodszych 
w historii przewodników górskich 
UIaGM.

Dokonał pierwszych uklasycznień 
trudnych dróg wielowyciągo-
wych. Były wśród nich: „antro.
po.cene” (8a, 500 m) w Maro-
ku, „Geht’s noch Doc” (8a, 250 
m) na Plankenstein, w niemieckich 
alpach Wschodnich oraz „hy-
strix” (8a, 250 m) na sycylii. Ma 
za sobą klasyczne przejścia alpej-
skich ścian drogami „Dornröschen” 
(M5, 50°/7-, 1100 m) oraz „Opti-
mist” (M6, 1300 m). Jest również 
autorem mikstowej linii „stirb 

langsam” (M11+/WI6+, 200 m) 
w austriackim Tyrolu. Jednym 
z jego ważnych dokonań było 
poprowadzenie „Pray for Power” 
M14. 

Wspólnie z nieżyjącym już Ueli 
steckiem dokonał błyskawicznego 
i pierwszego w historii przejścia 
zimowej łańcuchówki na Tre cime 
di lavaredo. Zespół pokonał trzy 
północne ściany w czasie 15 h 42 
min! Ze steckiem Michi wspinał 
się jeszcze raz, podczas projektu 
„82sumits”, który zakładał zdo-
bycie wszystkich alpejskich czte-
rotysięczników w ciągu 80 dni. 
niestety, Wohlleben ze względu 
na kontuzję musiał zrezygnować 
z tego ambitnego przedsięwzięcia.

Pod koniec maja tego roku nie-
miec odhaczył trudną technicznie, 
wielowyciągową drogę w szwaj-
carskim alpstein – „Parzival” 8b. 
Jest to aktualnie najtrudniejsza 
klasyczna droga w tym masywie.

Piątek, 1 grudnia, 19:30-20:05 – sala główna

WsPInacZ MłODEGO POKOlEnIa, ODWażny, aMBITny I BarDZO ZDOlny. 

sPEcJalIZUJE sIę W sZyBKIch PrZEJścIach alPEJsKIch, EKsTrEMach 

DryTOOlOWych I WyMaGaJących WsPInacZKach lODOWych. 
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nieprzypadkowo Pawłowski zyskał 
ksywę „napał”. Jak sam wspomi-
na: rzucał się na góry, jak głodny 
na jedzenie. Ma za sobą kilkaset 
wypraw w góry wysokie, ma też na 
koncie nowe drogi i wiele pierw-
szych polskich przejść: w Tatrach, 
na Kaukazie, w Pamirze, yosemite 
i Patagonii. 

W Patagonii przeszedł  m.in. dro-
gę francusko-argentyńską (6c, 55° 
950 m) na Fitz roy’u (3440 m) 
drogę „Whillansa” (TD, 4/5, 600 
m) na aguja Poincenot (3036 m). 

W zespole adamem Potoczkiem, 
Janem Muskatem i Januszem Go-
łąbem pokonał drogę „Boningto-
na” na Piramidzie centralnej i dro-
gę „Piola-sprungli” na Piramidzie 
Północnej. Wszystkie wymienio-
ne patagońskie osiągnięcia były 
pierwszymi polskimi przejściami. 

Pawłowski regularnie organizował 
wyprawy na szczyty ośmiotysięcz-
ne. Udało mu się dokonać osiem-
nastu (sic!) wejść. Z osiągnięć 
sportowych w tej dziedzinie warto 

GOścIE

wyróżnić pokonanie północnego 
filara K2 (8611 m), na którym sta-
nął z Piotrem Pustelnikiem latem 
1996 roku. ciekawostką, która 
świadczy o skuteczności napała, 
jest fakt, że Mount Everest (8848 
m) uległ mu już pięciokrotnie. 

Wśród innych szczytów ośmioty-
sięcznych ma w swoim cV: lhotse 
(8516 m), Gasherbrum I (8068 m) 
i II (8035 m), cho-Oyu (8201 m), 
shisha Pangma Middle (8008 m) 
oraz Manaslu (8156 m), który zdo-
był w 2017 roku. na GII Pawłow-
ski wchodził trzykrotnie, a na cho-
-Oyu dwukrotnie.

Niedziela, 3 grudnia, 10:00-10:55 – sala główna

JEDna Z naJBarDZIEJ rOZPOZnaWalnych POsTacI POlsKIEGO WsPIna-
nIa. IMPOnUJąca JEsT DłUGOść KarIEry GÓrsKIEJ rysZarDa PaWłOW-
sKIEGO, alE TaKżE JEJ JaKOść. PaWłOWsKI JEsT TaKżE InsTrUKTOrEM 
WsPInanIa, PrZEWODnIKIEM WysOKOGÓrsKIM, cZłOnKIEM PrEsTIżO-
WEGO ThE ExPlOrErs clUB.
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GOścIE

MarcIn TOMasZEWsKI
WOJcIEch MalaWsKI
słaWOMIr EJsyMOnT

Janusz maJer
KrZysZTOF
starnawski

Marcin Tomaszewski to świetny 
alpinista, jeden z najlepszych pol-
skich wspinaczy wielkościanowych. 
W  ramach autorskiego projektu 
„4 żywioły”, z różnymi partnera-
mi, od 2009 roku, dokonał wielu 
wartościowych pierwszych przejść 
w Wenezueli, norwegii, Pakistanie 
i na Ziemi Baffina. W tym roku 
kierował żeglarsko-eksploracyjną 
wyprawą na Grenlandię (Ekstre-
malnie i Wysoko), której celem 
było wytyczenie nowych dróg na 
dziewiczych ścianach. 

Marcin, wspólnie z członkami 
wyprawy – Wojtkiem Malawskim 
i sławkiem  Ejsymontem, opowie 
o grenlandzkich zdobyczach z tego 
roku, czyli drogach: „rolling sto-
nes” (E6 6b, ok. 900 m) na wyspie 
appap i „night’s Watch” (7c+, 22 
wyciągi, ok. 700 m) w rejonie aku-
liaruseq i Kangek. na KFG Marcin 
poprowadzi także swoją osobistą 
prelekcję „#yeti40”.

himalaista, uczestnik i kierow-
nik wypraw w góry najwyższe, 
w latach 1987-1993 wiceprezes 
Polskiego Związku alpinizmu, 
wieloletni prezes klubu wysoko-
górskiego Katowice, organizator 
Festiwalu Filmów Górskich w Ka-
towicach w latach 1988, 1990, 
1992. szef programu „Polskie 
himalaje”, którego częścią został 
program Polski himalaizm Zimowy 
im. artura hajzera. Janusz Majer 
opowie na KFG o nowych celach 
eksploracyjnych w himalajach 
i Karakorum.

Jeden najbardziej doświadczonych 
nurków głębinowych na świecie, 
jedyny Polak nurkujący na eks-
tremalnych głębokościach. Także 
ratownik TOPr, instruktor żeglar-
stwa, narciarstwa, wspinaczki, 
taternictwa jaskiniowego i nurko-
wania, podróżnik. Krzysztof ma na 
koncie imponujące rekordy, w tym 
odkrycie najgłębszej zalanej jaski-
ni na świecie – hranická Propast. 
To jednak nie rekordy są dla nie-
go najważniejsze. Mówi o sobie: 
„Bardziej zależy mi na eksploracji, 
odkrywaniu tego co nieznane...”.

Sobota, 2 grudnia, 13:10-14:00, sala nr 9 Piątek, 1 grudnia, 19:00-19:50, sala nr 9

Zespół: Sobota, 2 grudnia, 12:30-13:00,  
sala główna
Marcin Tomaszewski: Sobota, 2 grudnia, 
13:50-14:30, sala główna
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Wspinacze sportowi. łukasz jest 
pierwszym Polakiem, który wspiął 
się na drogę o trudnościach 9a 
(„Martin Krpan”, 2009) i jedy-
nym, który sięgnął poziomu 8c 
w boulderingu („Obsesja”, 2015). 
Od kilku lat z Jackiem realizują 
projekt alpine Wall Tour. W jego 
ramach udało im się przejść kilka 
honornych, górskich dróg, w tym: 
„Drogę hiszpańską” (8b+, 500 
m) na cima Grande di lavaredo, 
„Brento centro” (8b, 1000 m) na 
Monte Brento i „Bellavistę” (8b+, 
500 m) na cima Ovest di lavare-
do. W sierpniu tego roku wrócili 
w Dolomity i pokonali „Project 
Fear” (8c, 550 m) na cima Ovest, 
wariant do słynnej „Pan aromy”. 

Młodzi, zdolni, szukający wyzwań 
poza skalnymi rejonami. Karolina 
ma duże ambicje związane z gór-
skim wspinaniem. a dowodem 
na to, jak świetnie udaje jej się 
realizować zamierzone cele, jest 
tegoroczne powtórzenie, wspólnie 
z Michałem czechem, legendarne-
go „Freeridera” (VI 5.13a) na El 
capitan w yosemite. To dopiero 2. 
polskie klasyczne przejście drogi. 
rok wcześniej Karolina, w zespole 
z łukaszem Dębowskim, przeszła 
rzadko powtarzany „Filar Kanta-
bryski” (8a+, 500 m) na naranjo 
de Bulnes.

KarOlIna OśKa 
MIchał cZEch

łUKasZ DUDEK 
JacEK MaTUsZEK

Taternicy, alpiniści, miłośnicy 
wspinania zimowego. Damian jest 
członkiem KW Kraków, instrukto-
rem, od 2010 roku prowadzi stro-
nę drytooling.com.pl. Tomek re-
prezentuje KW Warszawa. Wśród 
jego najciekawszych osiągnięć są 
m.in. skompletowanie 3 północ-
nych ścian w alpach (Eiger, Gran-
des Jorasses i Matterhorn) oraz 
wytyczenie na północnej ścianie 
dziewiczego szczytu w pakistań-
skiej lachit Valley drogi „rolling 
(D)Ice” (ED1/2 aI5, 80°, M5, 1450 
m). W tej wyprawie towarzyszyli 
mu Maciek Bedrejczuk, Maciek 
Janczar i Marcin Wernik. 

w tym roku tomek i damian po-
łączyli siły i dokonali pierwszego 
polskiego przejścia drogi „Desma-
ison-Gousseault” (M6+, WI4, a1, 
r, 1200 m) na północnej ścianie 
Grandes Jorasses.

DaMIan GranOWsKI 
TOMasZ KlIMcZaK

Niedziela, 3 grudnia, 13:20-13:50, sala nr 9 Sobota, 2 grudnia, 11:50-12:20, sala główna

Niedziela, 3 grudnia, 11:40-12:20, sala nr 9



Wyczyść i zaimpregnuj swoją 
puchową kurtkę lub śpiwór 

środkiem Nikwax 
Down Wash Direct

www.nikwax.com

Przed
Brud i wilgoć niszczą 

właściwości izolacyjne 
wypełnień puchowych

i ograniczają ich 
oddychalność

Po
Wyczyść i zaimpregnuj swoje 
przedmioty z wypełnieniem 
puchowym, aby zabezpieczyć 
je przed wodą i zapewnić 
sobie komfort i ciepło

Wszystkie produkty firmy Nikwax są produkowane w 100% 
na bazie wody, są niepalne i nie zawierają rozpuszczalników. 

Nikwax jest jedyną szeroko znaną marką środków 
pielęgnujących, która nigdy nie stosowała gazów pędnych 

ani fluorokarbonów (PFC).

NOWOŚĆ!

DARMOWE PRÓBKI NIKWAX 
Gdy zagrasz w WebQuizie Nikwax
www.nikwax.com/webquizpl

Dystrybutor w Polsce:
YOTA SP. Z O. O.

ul. Rzepakowa 2A
40-541 Katowice

tel.: +48 32 661 04 00
yota@yota.com.pl 

Wysoce skuteczny środek 
czyszczący do puchu 

impregnowanego oraz 
zwykłego, który jest 

wyjątkowo bezpieczny 
i łatwy w zastosowaniu 

w domowej pralce.

Czyści i odnawia 
właściwości 
wodoodporne 
wyrobów wypełnionych 
puchem, chroniąc 
jego puszystość oraz 
właściwości izolujące.
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Taternik, przewodnik tatrzański II 
klasy, wykładowca topografii Tatr 
i historii taternictwa na kursach 
przewodnickich, członek pań-
stwowej komisji egzaminacyjnej 
dla przewodników tatrzańskich. 
autor kilkudziesięciu artykułów 
historyczno-wspinaczkowych o 
Tatrach, które przez kilka lat uka-
zywały się na łamach magazynu 
„Góry”, oraz czeskiej „Montany”. 
człowiek pełen tatrzańskiej pasji, 
niestrudzony tropiciel topograficz-
nych i historycznych szczegółów. 
liczbę spędzonych w Tatrach dni 
od kilku lat liczy już w tysiącach. 
Początkowo były to wszelkie ta-
trzańskie bezdroża, a w ostatnich 
latach głównie ściany i granie Tatr 
Wysokich. niełatwo go jednak 
spotkać w polskich górach, ponie-
waż większość tatrzańskiego życia 
spędza na słowacji. Ostatnimi 
laty wspina się głównie sam. W 

Trudno o bardziej zgrany zespół 
niż trójka doświadczonych al-
pinistów z KW Warszawa. Piotr 
sułowski, Paweł Karczmarczyk 
i Maciej Bedrejczuk w lipcu tego 
roku pokonali w alpejskim stylu 
drogę „Grigorienko-Prigoda” (6a 
M5 WI4 a2, 2300 m) na zachod-
niej ścianie Uszby Południowej 
(4710 m). Przejście Polaków jest 
prawdopodobnie dopiero drugim 
pokonaniem linii w tym stylu. rok 
wcześniej, także na Kaukazie, zro-
bili najprawdopodobniej pierwsze 
klasyczne przejście słynnej drogi 
„Myszlajewa” na północnej ścianie 
czatyn-Tau (4412 m). Jej trudno-
ści ocenili na M6+, 6c, 70° r.

GrZEGOrZ 
folta

Niedziela, 3 grudnia, 12:30-13:10, sala nr 9

Sobota, 2 grudnia, 14:10-15:40, sala nr 9

tym czasie pokonał bez asekuracji 
ponad sto dróg w Tatrach, wśród 
których najwyżej ceni sobie trzy 
przejścia. Wejście w jednym sezo-
nie letnim drogami ścianowymi na 
wszystkie szczyty Wielkiej Korony 
Tatr, przejście w dwudniowej wspi-
naczce północnych ścian Wielkie-
go i Małego Jaworowego szczytu 
oraz – prawdopodobnie dopiero 
czwarte w historii, a pierwsze w 
trakcie którego ani razu nie zosta-
ła użyta lina – samotne przejście 
Głównej Grani Tatr.
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MacIEJ BEDrEJcZUK
PaWEł KarcZMarcZyK
PIOTr sUłOWsKI
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ALWAYS BALANCED.
Alien RS to odpowiedź na Twoje potrzeby. 
Scarpa Alien Rs oferuje to czego nie znajdziesz 
u konkurencji. Jedyny właściwy wybór, by 
poczuć wolność i pełną swobodę.

TOUR FREE

WWW.SCARPA.NET
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Taternicy, alpiniści, członkowie 
KW Trójmiasto. Mają na koncie 
wiele znaczących przejść, letnich 
(norwegia) i zimowych (Tatry, 
alpy). W lutym tego roku pokonali 
drogę „costa Brava” na południo-
wej ścianie Mongejury w dolinie 
romsdal (było to najprawdopo-
dobniej pierwsze zimowe przej-
ście), a w lipcu zrobili pierwsze 
powtórzenie rosyjskiej hakowej 
drogi 600-metrową ścianą helve-
testinden na lofotach. W tym roku 
wspinali się także na słynnym „Zo-
diacu” w yosemite.

czołowy biegacz górski w Polsce, 
organizator dużych imprez biego-
wych, w tym supermaratonu Gór 
stołowych i Dolnośląskiego Festi-
walu Biegów Górskich. Brał udział 
w wielu górskich maratonach i ul-
tramaratonach na całym świecie. 
W tym roku zwyciężył na dystansie 
100 mil w patagońskim Ultra Fiord 
– uznawanym za jeden z najtrud-

Magdalena łączak należy ścisłej 
czołówki biegów ultra w naszym 
kraju. Jest specjalistką od dystan-
sów 100-kilometrowych. W 2014 
roku zdobyła brązowy medal mi-
strzostw świata skyrunning Ultra, 
rok później zdobyła srebro na mi-
strzostwach Europy skyrunning 
Ultra. W tym roku była najszybsza 
na trasie Flexistav Bieg Granią Tatr.

PIOTr hErcOG

MaGDalEna 
łącZaK

MałGOrZaTa 
JUrEWIcZ  
JÓZEK sOsZyńsKI

niejszych biegów górskich świata, 
był także najlepszym zawodnikiem 
w kategorii obcokrajowców (fo-
reigner category) w Tenzing hillary 
Everest Marathon. Piotr opowie o 
swoim projekcie hercog Mountain 
challenge.
Sobota, 2 grudnia, 11:10-11:40, sala główna
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Sobota, 2 grudnia, 13:10-13:40, sala główna Piątek, 1 grudnia, 20:00-20:30, sala nr 9



P L AY  L I K E  A  P RO
S/L A B  X  A L P  P R O  J AC K E T

WSZ E C H S T RO N N O Ś Ć
Kurtka sprosta najbardziej 
wymagającym aktywnościom takim 
jak wspinaczka czy też narciarstwo 
alpejskie. 

wymagającym aktywnościom takim 
jak wspinaczka czy też narciarstwo 
alpejskie. L E K KO Ś Ć

Dzięki przemyślanej 
konstrukcji oraz zastosowaniu 
materiałów najwyższej 
jakości kurtka jest niezwykle 
lekka. 

K RÓJ
Technologia MotionFit 360 
sprawia, że kurtka dopasowuje 
się do Twoich ruchów. Naturalny 
krój, który Cię nie ogranicza. 
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na 15. KFG nie może zabraknąć 
dyskusji o najbliższym, wielkim 
wyzwaniu, jakie postawili przed 
sobą polscy himalaiści – zimowym 
wejściu na K2 (8611 m), ostatni 
niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. 
Będzie to także jedna z ostatnich 
okazji, aby porozmawiać o szcze-
gółach wyprawy, której początek 
planowany jest na 20 grudnia. 

himalaista, alpinista, członek le-
gendarnego „Dream Team”, któ-
ry na przełomie wieków dokonał 
szeregu najwyższej klasy przejść 
o charakterze alpejskim, w tym 
m.in. zimowego przejścia ściany 
Trollveggen w norwegii, 1. zimo-
wego przejścia drogi „Manitua” na 
Grandes Jorasses. Zwieńczeniem 
alpejskich sukcesów było wytycze-
nie nowej drogi na ścianie Kedar 
Dome w himalajach Gharwalu. 
W 2012 roku Gołąb wspólnie 
z  adamem Bieleckim jako pierwsi 
zdobyli zimą Gasherbrum I.

światowej klasy himalaista. Jako 
piąty człowiek na świecie i za-
razem drugi Polak wszedł na 
14 najwyższych szczytów himala-
jów i Karakorum. Jest pierwszym 
zimowym zdobywcą Mount Eve-
restu (1980, wspólnie z leszkiem 
cichym), Kanczendzongi (1986, 
wspólnie z Jerzym Kukuczką) 
i lhotse (1988). W 2013 roku kie-
rował zimową wyprawą na Broad 
Peak, zakończoną sukcesem, ale i 
tragedią. Jest członkiem prestiżo-
wego The Explorers club.

GOścIE

KrZysZTOF 
WIElIcKI

JanUsZ GOłąB

K2 – ZIMOWE WyZWanIE
W Krakowie pojawią się Krzysz-
tof Wielicki (kierownik wyprawy),  
Janusz Gołąb (kierownik sporto-
wy wyprawy), Maciej Bedrejczuk 
oraz Dariusz Załuski. Poza nimi 
ekipę zimowego K2 tworzą: adam 
Bielecki, Marek chmielarski, rafał 
Fronia, Marcin Kaczkan, artur Ma-
łek, Piotr Tomala, Jarosław Botor 
i Denis Urubko.
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Niedziela, 3 grudnia, 16:45-17:30 – sala główna



partnerem
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Piątek, 1 grudnia, 18:15-19:15 – sala główna

Twórca filmowy i fotograf specja-
lizujący się w tematyce outdooro-
wej. Współpracował ze światową 
czołówką sportowców uprawiają-
cych wspinaczkę czy highlining. 
reżyser i autor zdjęć do progra-
mów o sportach outdoorowych dla 
canal+ i Discovery channel.

Jego produkcje od kilku lat poja-
wiają się w finałach największych 
górskich festiwali filmowych na 
całym świecie – w 2016 roku jego 
film „alpine Wall Tour” zdobył na-
grodę najlepszego Polskiego Filmu 
14. KFG. Mieszkaniec Krakowa, od 
12 lat aktywny i  zaangażowany 
wspinacz sportowy.

GOścIE

WOJcIEch 
KOZaKIEWIcZ
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W tym roku za sprawą Wojtka Ko-
zakiewicza powstał film „Mama”, 
w którym reżyser postanowił się 
zmierzyć z bardziej kameralnym 
oraz osobistym tematem. Jego 
bohaterką jest Kinga Ociepka-
-Grzegulska. Od kilku lat Kinga 
w perfekcyjny sposób łączy to, co 
dla wielu wydaje się nie do pogo-
dzenia – wspinanie na najwyższym 
poziomie sportowym oraz wycho-
wanie dwójki dzieci. Film „Mama” 
opowieda o tym fenomenie.

Od lat lideruje kobiecemu wspina-
niu w Polsce. Dwukrotnie zdoby-
ła juniorskie mistrzostwo świata 
w konkurencji prowadzenie. Była 
siedmiokrotną mistrzynią Polski 
w prowadzeniu i sześciokrotną 
w boulderingu, wiele razy wygry-
wała Puchar Polski w tych konku-
rencjach.

W 2016 roku doczekaliśmy się 
w wykonaniu Kingi przełomowego 
przejścia w skałach – we wrześniu 
pokonała „sprawę honoru” VI.8 
w Jaskini Mamutowej. żadna Pol-
ka nie zawiesiła dotąd poprzeczki 
tak wysoko. 

W tym roku Kinga została główną 
bohaterką filmu Wojtka Kozakie-
wicza pod tytułem „Mama”. Doku-
ment pokazuje, w jaki sposób Kin-
ga łączy wspinanie na najwyższym 
poziomie sportowym z wychowa-
niem dwójki dzieci.

KInGa OcIEPKa-GrZEGUlsKa
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The world’s 
finest alpine 
equipment.

WSPIERAMY NARODOWĄ 
ZIMOWĄ WYPRAWĘ NA K2

The world’s 
finest alpine 
equipment.

WSPIERAMY NARODOWĄ 
ZIMOWĄ WYPRAWĘ NA K2
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Maciej stromczyński i Grzegorz 
Ozimiński to dwójka wędrowców, 
która za cel obiera sobie piesze 
szlaki długodystansowe. W 2016 
roku przemierzyli liczący prawie 
4300 kilometrów Pacific crest 
Trail. Za wyczyn ten zostali no-
minowani do nagrody „Traveler” 
national Geographic. Podczas 
największego podróżniczego fe-

stiwalu w Polsce, Kolosy, otrzymali 
nagrodę im. andrzeja Zawady 
(przyznawaną  młodym podróżni-
kom), co pozwoliło zrealizować im 
kolejne marzenie – appalachian 
Trail. co przyciąga wędrowców do 
tej niesamowitej przygody? Jak 
wygląda życie w amerykańskich 
górach? Jak nie zwariować na 
szlaku?

Piotr Deska – wspinacz i fotograf, 
współpracuje z 8a.pl, markami la 
sportiva i Black Diamond. Mówi 
o sobie: „Obie pasje są obecne 
w moim życiu od kilkunastu lat i 
w końcu musiał nadejść ten mo-
ment, w którym się połączyły. 
Efektami tego połączenia dzielę 
się w ramach projektu Dh clim-
bing, który zrodził się w mojej 
głowie nieco ponad rok temu. Od 
tamtej pory trudno mi wyobrazić 
sobie wyjazd w skały czy góry bez 
aparatu fotograficznego”. Zdjęcia 
Piotra możecie znaleźć w polskich 
przewodnikach wspinaczkowych 
Grzegorza rettingera, Pawła haci-
skiego czy Michała Kajcy. a także 
w takich czasopismach wspinacz-
kowych jak „rock and Ice” czy 
„Góry”. „niewspinaczkowe” foty 

publikował w „Gazecie Wyborczej”, 
„angorze”, „Wprost” oraz wielu 
serwisach internetowych.

MacIEJ sTrOMcZyńsKI 
GrZEGOrZ OZIMIńsKI

PIOTr DEsKa

Sobota, 2 grudnia, 13:00-13:50, sala nr 9

Sobota, 2 grudnia, 10:50-11:50, sala nr 9



5515th krakow 
mountain festival

specjalista od wyczynowych wy-
praw w najbardziej odludne miej-
sca naszej planety. szczególnym 
upodobaniem darzy pustynie, od 
australii po Boliwię. na koncie ma 
rowerowy trawers najdłuższego 
pasma górskiego świata – an-
dów, samotny rowerowy przejazd 
canning stock route w australii 
Zachodniej oraz samotny pieszy 
trawers największej solnej pustyni 
świata – salar de Uyuni w Boliwii.

Za swoje wyprawy wyróżniany 
jest na największych polskich 
festiwalach podróżniczych. Jest 
także jedynym polskim współlau-
reatem grantu eksploracyjnego 
Polartec challenge. na co dzień 
stały współpracownik national 
Geographic Traveler oraz prze-
wodnik wypraw trekkingowych na 
kilku kontynentach. W 2017 roku 
ukazała się jego najnowsza książ-
ka: „TrEK”.

mateusz
WalIGÓra

sPOTKanIa aUTOrsKIE

anna Kamińska jest absolwent-
ką polonistyki na Uniwersytecie 
Warszawskim. Publikowała m.in. 
w „Gazecie Wyborczej”. autorka 
książek, m.in.: „Odnalezieni. Praw-
dziwe historie adoptowanych” 
(2010) oraz bestsellerowych bio-
grafii: Wandy rutkiewicz „Wanda” 
(2017) i simony Kossak „simona” 
(2015). Za tę ostatnią nominowa-
na została do nagrody literackiej 
Prezydenta Miasta Białegostoku 
im. Wiesława Kazaneckiego.

Dwudziesty wspinacz w historii, 
a trzeci Polak, który zdobył Koronę 
himalajów i Karakorum. Jest po-
stacią znaną i lubianą nie 
tylko w środowisku wspi-
naczkowym. W 2010 roku 
wejściem na annapurnę 
zakończył swoją 20-letnią 
przygodę z Koroną hi-
malajów. Kilkukrotnie był 
prezesem aKG w łodzi, 
Od 2016 roku jest preze-
sem PZa. laureat nagród 
m.in. Explorera (2007),  
super Kolosa (2011).

anna KaMIńsKa
PIOTr PUsTElnIK

Sobota, 2 grudnia, 13:00-13:50, sala nr 9

Piątek, 1 grudnia, 18:00-18:50, sala nr 9 Sobota, 2 grudnia, 19:10-20:00, sala nr 9



56
15. KraKOWsKI 
FEsTIWal GÓrsKI

15. KFG będzie świetnym miejscem do zaprezento-
wania nowości wydawniczej, czyli „POlsKIE GÓry 
na narTach Przewodnik skiturowy”. Można śmiało 
ogłosić, że to przewodnik jakiego dotąd nie było. 
Znajdziecie w nim m.in. pierwsze tak dokładne 
przedstawienie narciarskich tras w Bieszczadach Za-
chodnich i Wysokich oraz w Beskidzie niskim. nie za-
braknie oczywiście Tatr Zachodnich. O książce opowie 
trójka autorów. 

WalDEMar cZaDO
WOJcIEch sZaTKOWsKI
rOMan sZUBrychT

sPOTKanIa aUTOrsKIE

Sobota, 2 grudnia, 16:20-17:20, sala nr 8

nOWOścI „sTaPIs”
Mała czantoria odkrywa w sobie zew ruchów góro-
twórczych i wyrusza w świat. Marzy o poznaniu ły-
sej Góry, Tatr, Olimpu, Wezuwiusza i oczywiście alp... 
„Przygody Małej czantorii. O górze, która wybrała się 
w świat” autorstwa Weroniki Górskiej to to pięknie ilu-
strowana bajka. Po raz pierwszy zaprezentowana zo-
stanie czytelnikom właśnie na KFG. ale to nie jedyna 
z nowości wydawnictwa „stapis”, podczas spotkania 
będzie można zapoznać się z  albumem „nanga Parbat 
1982. In MEMOrIaM Tadeusz Piotrowski” oraz „Psyc-
hovertical” andy’ego Kirkpatricka.

Sobota, 2 grudnia, 17:30-18:20, sala nr 8

PIrEnEJE to już kolejna wystawa 
na KFG autorstwa Ewy Marii ro-
maniak, malarki, architektki sceno-
grafki pochodzącej z rabki-Zdrój.  
artystka w swoich pracach często 
odwołuje się do techniki grata-
żu, za pomoca której ekspresyjny 
sposób przedstawia górskie krajo-
brazy. Jej prace są wynikiem wie-
loletniej pasji, emocji i osobistych 
przeżyć związanych z górami. Pre-
zentowane będą prace poświęcone 
pirenejskim nokturnom.

Ewa Marii romaniak – urodzona 
w 1987 roku w Krakowie, wycho-
wała się w rabce-Zdrój, obecnie 
związana z Zakopanem. absol-
wentka zarówno Wydziału archi-
tektury Politechniki Krakowskiej, 
jak również Wydziału Malarstwa 
asP w Krakowie.

WysTaWa
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WarsZTaTy, PrElEKcJE

„Autoterapia w przeciążeniach wspinaczkowych”
Beata i Łukasz Kaczmarkowie z centrum rehabilitacji hOlIMEDIca
Warsztaty praktyczne z zakresu autoterapii obejmują szereg prostych, 
a zarazem skutecznych ćwiczeń będących świetnym 
uzupełnieniem podstawowego treningu wspinaczkowe-
go. Omówimy i przećwiczymy przede wszystkim techniki 
automasażu.
Sobota, 2 grudnia, godz. 09:00-09:35, Sala główna

„Autoterapia w przeciążeniach wspinaczkowych”
Beata i Łukasz Kaczmarkowie z centrum rehabilitacji hOlIMEDIca
Wykład hOlIMEDIca będzie połączony z pokazem praktycznym. Tym 
razem skupimy się na różnych technikach autoterapeutycznych, omówi-
my, w jaki sposób wspinacze mogą sami sobie pomóc w przeciążeniach 
wspinaczkowych, a także zastosowanie masażu poprzecznego, kinesiota-
pingu, automasażu, rollera oraz rozciągania.
Sobota, 2 grudnia, godz. 10:00-11:30, sala nr 9

„O ludziach z zaginionego królestwa Lo w Himalajach”
Magdalena Gołębiowska-Śmiałek, Fundacja szkoły na Końcu świata
Fundacja szkoła Faraway powstała w 2011 roku. Od 2012 roku finansu-
jemy naukę młodzieży z Mustangu w szkołach ponadpodstawowych i za-
wodowych. By opowiedzieć o świecie, z którego pochodzą, organizujemy 
wystawy, warsztaty i odczyty. Podczas KFG opowiemy także o warszta-
tach fotograficznych w Mustangu.
Sobota, 2 grudnia, godz. 10.00-10.40, sala nr 8

„Koncentracja we wspinaniu”
Łukasz Gruszczyński, trener mentalny w dziedzinie sportu
Głównym tematem warsztatu będzie rola koncentracji we wspinaniu – 
z jakimi czynnikami jest ona powiązana; jak jest rola samoświadomości.
Sobota, 2 grudnia, godz. 11.50-12.50, sala nr 8

„Panel dyskusyjny – „Elektroniczny system rejestracji – ESR”
Tatrzański Park Narodowy
Zamiar wprowadzenia przez TPn elektronicznej książki wyjść 
taternickich wzbudził duże kontrowersje. Z pomysłem nie 
zgadza się część środowiska. TPn zaprasza na prezentację 
systemu rejestracji, a następnie na panel dyskusyjny po-
święcony funkcjonowaniu tego systemu.
Sobota, 2 grudnia, godz. 12:30-14:00, sala nr 8

„Mustang Art&Climb Expedition”
paula rettinger-wietoszko
Sobota, 3 grudnia, 19:20-20:20 – Sala nr 8, II piętro
Mustang jeszcze kilkanaście lat temu był królestwem zamkniętym dla 
cywilizacji i świata zewnętrznego. Zapraszamy na opowieść o rzece Kali 
Gandaki, niezwykłych formacjach, jakie rzeźbi w skale, sępach, pochów-
kach, poliandrii, prawdziwym księciu i duchach. I o dzieciach żyjących na 
granicy dwóch światów.
Niedziela, 3 grudnia, godz. 11:40-12:30, sala nr 8

„Z miłości do wielkich filarów...”
Wadim Jabłoński, kw sakwa
Jeżeli wydaje Wam się, że poważne alpejskie drogi nie są w Waszym 
zasięgu, zostaniecie wyprowadzeni z błędu. Dowiecie się, jak pokierować 
swoim wspinaczkowym rozwojem.
Sobota, 2 grudnia, 18:30-19:20, sala nr 8
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„Jest gorzej czy inaczej? czyli polemika o tym, czy na-
prawdę niegdyś wspinacze byli dzielniejsi, góry wyższe, 
a śnieg bardziej biały…”
waldek niemiec (instruktor PZa, szkoła Wspinania Kilimanjaro)  
i Tomek Nodzyński (wysokogórski przewodnik tatrzański 
sWPT, szkoła Górska Morskie Oko)
Tym razem będzie o zmianach, jakie zachodziły i nadal zachodzą 
w naszym podejściu do gór, wspinaniu i turystyce wysokogór-
skiej. Oraz o tym, w jaki sposób mogą one wpływać na postrze-
ganie i przeciwdziałanie zagrożeniom, jakie niosą ze sobą góry.
Sobota, 2 grudnia, 9.45-11.00, sala główna

„Zmiany w prezentacji stopnia zagrożenia lawinowego”
„Najczęstsze przyczyny wypadków w Tatrach...”
andrzej maciata, ratownik TOPr
rośnie liczba wypadków. Podczas wykładu dowiemy się, jakie 
są przyczyny wypadków oraz w jaki sposób warunki pogodowe 
wpływają na przebieg niekorzystnych zdarzeń. Poznamy rów-
nież nową formę komunikatu lawinowego oraz usłyszymy, jak 
interpretować informację zawartą w tego typu komunikatach.
Sobota, 3 grudnia, 11.35-13.00, sala nr 9

„Trening himalaistów”
Karol Hennig, trener w Forma na szczyt
czy możliwe jest wytrenowanie organizmu na ośmiotysięcznik? 
Jak istotne są predyspozycje psychiczne oraz genetyczne podczas 
wspinaczki na najwyższe szczyty świata? Dzięki dostępowi do 
technologii oraz wiedzy z zakresu fizjologii wysokogórskiej trening 
do wypraw górskich nabiera innego wymiaru.
Sobota, 2 grudnia, 14:00-15:00, sala nr 8

„Żywienie w drodze na szczyt”
marta naczyk, dietetyk w Forma na szczyt
W górach równie ważne jak tlen jest jedzenie. co zjeść na szla-
ku, gdy nie wiadomo czego mniej – miejsca w plecaku czy ape-
tytu. Jerzy Kukuczka z pewnością poleciłby golonkę, sprawdźmy 
jednak – z pomocą dietetyka sportowego – co dziś wiemy na 
temat górskiej diety.
Sobota, 2 grudnia, 15:10-16:10, sala nr 8

WarsZTaTy „BEZPIEcZnE 
GÓry I sKały”
ParTnErEM WarsZTaTÓW JEsT PZU
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„Zagrożenia w górach – turystyka, łatwe wspinaczki”
Bogusław Kowalski, Instruktor PZa, szkoła Wspinania „Pa-
red” oraz maciej ciesielski, zawodnik Petzl Polska, alpinista, 
międzynarodowy przewodnik IVBV i instruktor alpinizmu PZa
Dwoje wspinaczy bez doświadczenia taternickiego wybrało się 
na teoretycznie łatwą, niemalże turystyczną drogę. W trakcie 
wspinaczki przydarzyło się nieszczęście...
Sobota, 2 grudnia, 17:10-18:10, sala nr 9

„Czy iść po szlaku? Czy tam, gdzie ślad?...”
Igor Marcin Józefowicz, ratownik Instruktor i szef szkolenia 
TOPr, instruktor i autor programów kursów lawinowych w Do-
linie Pięciu stawów, szkoła Górska 5+
Warsztaty i konkurs poświęcone tematowi: właściwy wybór 
drogi w zagrożeniu lawinowym.

„ABC zimowego turysty”
Łukasz Depta (Instruktor alpinizmu PZa, TOPr), Jan Kucze-
ra (Instruktor alpinizmu PZa, TOPr), Wojtek Malawski (In-
struktor narciarstwa PZn, aspirant na przewodnika IVBV)
Góry zimą dostarczają wielu niesamowitych wrażeń, ale ten 
piękny świat niesie ze sobą również wiele niebezpieczeństw...
Niedziela, 3 grudnia, 10:00-11:30, sala nr 8

„Akademia Wspinania Mazdy”
Andrzej Mecherzyński-Wiktor, reprezentant Polski, wielo-
krotny mistrz Polski we wspinaczce sportowej
akademia to kompendium wiedzy na temat głównych rodzajów 
ruchów i technik wspinaczkowych, ze szczególnym nastawie-
niem na poprawną prezentację omawianego przedmiotu, wytłu-
maczenie faz i składowych ruchu oraz wypunktowanie najważ-
niejszych zasad i najczęściej popełnianych błędów.
Niedziela, 3 grudnia, 12:40-14:10, sala nr 8

„Warsztat stanowiska i autoratownictwo”
Bogusław Kowalski, Instruktor PZa, szkoła Wspinania  
„Pared” oraz maciej ciesielski, zawodnik Petzl Polska, alpinista, 
międzynarodowy przewodnik IVBV i instruktor alpinizmu PZa
W razie wypadku często pierwszym ratownikiem jest partner 
z zespołu. Dlatego tak ważne jest, aby każdy wspinacz znał 
techniki linowe pozwalające na dotarcie do rannego.
Niedziela, 3 grudnia, 14:00-14:40, sala nr 9

„Jak i czy warto samemu organizować wyprawy wspi-
naczkowe/trekkingowe na najwyższe szczyty świata?”
Miłka Raulin („siła Marzeń -– Korona Ziemi”) i piotr sztaba 
(instruktor taternictwa PZa, szkoła Wspinania Kilimanjaro)
Połączenie doświadczeń prelegentów – projektu „siła marzeń” 
Miłki, którego celem jest zdobycie najwyższych szczytów na 
każdym kontynencie oraz Piotra – uczestnika kilku wspinaczko-
wych ekspedycji w odległe górskie zakątki ziemi, który opowie 
o strategii i taktyce w planowaniu takich ekspedycji.
Niedziela, 3 grudnia, godz. 14:20-16:00, sala nr 8

„Nasze Skały”
Podsumowanie działalności Inicjatywy środowisk Wspinaczko-
wych „nasze skały” w 2017 roku
Niedziela, 3 grudnia, godz. 16:10-17:15, sala nr 8
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na kiermaszu zobaczymy m.in. 
takie marki jak: Marmot, Petzl, 
aku, Berghaus, Boreal, c.a.M.P., 
Grivel, Keen, Mammut, nikwax, 
Patagonia, salomon, scarpa, The 
north Face, Black Diamond, Evolv, 
Gregory, Ticket to The Moon, Jul-
bo, contigo i Pacsafe. Polskich 
producentów będą reprezentować 
m.in.: aura by yeti, Pajak, Monta-
no, cumulus, Melo Me, heardbe-
at, head crash, T-Wall, Majesty, 
Kuźnia szpeju, Flow Experience, 
lyo Food, Funaticos, Maniac oraz 
marki związane z designem, w 
tym m.in. IBrOM Garaż cera-
miki, kubki emaliowe i produkty 
z nepalu. nie zabraknie także 
przedstawicieli sklepów, którzy 
na stoiskach zaprezentują wiele 

WłaścIWIE nIE Ma W POlscE InnEGO MIEJsca, W KTÓryM MOżna sPOT-
Kać TaK WIElE rÓżnOrODnych MarEK I PrODUKTÓW OUTDOOrOWych 
W JEDnyM MIEJscU. na KIErMasZU KFG WysTaWIaJą sIę cZOłOWI Za-
GranIcZnI PrODUcEncI, a TUż OBOK ZarÓWnO TE WIęKsZE, JaK I nI-
sZOWE POlsKIE MarKI.

marek – wystawi się Polar sport, 
Woda Góry las, sklep Podróżnika, 
nastopy.pl, Kolba oraz Decathlon. 
fani literatury górskiej najnowsze 
i nieco starsze pozycje książkowe 
i magazyny będą mogli nabyć na 
stoisku księgarni, „Gór”, „n.P.M.”. 
nie zabraknie także najnowszego 
numeru Outdoor Magazynu!

Będzie można również zapoznać 
się z ofertą branżowych targów 
IsPO MUnIch, towarzystwa ubez-
pieczeniowego PZU, regionów Ty-
rol i Innsbruck, czołowego produ-
centa laminatów – GOrE, a także 
BluEmu, 5+ szkoły Górskiej, Klubu 
Wysokogórskiego Kraków i Funda-
cji Wspierania alpinizmu Polskiego 
im. Jerzego Kukuczki.

kiermasz
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ZaWODy

sponsorowany przez markę Mar-
mot konkurs „szmata za szmatę” 
ponownie odbędzie się odbędzie 
się w dwóch kategoriach. Pierwszą 
z nich jest kultowa w środowisku 
górskim „szmata”, polegająca na 
podciąganiu ze zwisu na jednej 
ręce. Druga kategoria „Open” to 
podciąganie oburącz z przyczepio-
nym do ciała z 30 kg obciążeniem. 
Finał konkursu zaplanowany jest 
na niedzielę 3 grudnia na głównej 
sali festiwalowej, ok. godz. 17:35, 
i poprzedzi gwóźdź programu 15. 

KFG – wręczenie nagród w kon-
kursach filmowych. W finałowej 
próbie zmierzy się łącznie dzie-
sięciu śmiałków – po pięciu w 
obu kategoriach. na najlepszych 
czekają nagrody. laureaci trzech 
pierwszych miejsc otrzymają bony 
na odzież i sprzęt cenionej mar-
ki Marmot. natomiast pozostali 
uczestnicy dostaną nagrody po-
cieszenia - kupony rabatowe na 
zakup produktów tej marki.

Niedziela, 3 grudnia, 17:35, główna sala

Od kilku lat Krakowskiemu Festi-
walowi Górskiemu towarzyszą za-
wody bulderowe KFG Krak’em all. 
To impreza otwarta dla wszystkich 
chętnych, rozgrywana w czterech 
kategoriach – Zawodnicy, amato-
rzy, Oldboy 40+ i younGirl 40+. 
Organizatorzy zapowiadają potęż-
ną dawkę wspinania i sportowych 
emocji! 

Zawody rozgrane zostaną w cen-
trali ruchu avatar w weekend 
2-3 grudnia. Finały odbędą się w 
niedzielę 3 grudnia i potrwają od 
15.00 do 21.00. 

Organizatorem Krak’em all jest 
centrala ruchu avatar, zawody 
wspiera Krakowski Festiwal Gór-
ski. Patronem głównym jest portal 
wspinanie.pl. 

Zapraszamy!

„sZMaTa Za sZMaTę”
By MarMOT

KraK’EM all By aVaTar



OrGanIZaTOrZy KFG
Wspinanie.pl – główny organizator, 

TKn Wagabunda, 
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 

Górski Magazyn sportowy „Góry”.

kontakt
Dyrektor KFG

Wojciech słowakiewicz
ws@wspinanie.pl; kom. 606 412 316

Dyrektor Programowy KFG
Piotr Turkot

pt@wspinanie.pl; kom. 600 356 626

Prezes TKn Wagabunda
Koordynator, TKn Wagabunda

Bartosz Zegarski, kom. 785 943 452
kfg.wagabunda@gmail.com

KOnTaKT Dla MEDIÓW
aneta żukowska

az@4outdoor.pl; kom. 519 612 305

rEDaKcJa, TEKsTy
Dorota Dubicka, Piotr Turkot, Michał Gurgul, Bogusław Kowalski, 

Kacper Tekieli, aneta żukowska
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PZU WOJAŻER
PROGRAM BEZPIECZNY POWRÓT

Na zagraniczne wyprawy
GOPR rekomenduje program
Bezpieczny Powrót w PZU 
Różne góry. Wiele pasji.
Jedno ubezpieczenie.

www.bezpiecznypowrot.pl | 22 100 26 00



Bezpieczeństwo 
ponad wszystkie 

góry świata

PZU wraz z GOPR 
czuwa nad bezpieczeństwem 
miłośników wycieczek górskich
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