




Mamy przyjemność zaprosić Was 
ponownie do Krakowa! Przed nami, 
po raz pierwszy w  historii KFG, aż 
5 festiwalowych dni. Mamy nadzieję, 
że miłośnicy gór z Krakowa oraz ca-
łej Polski znajdą w  przygotowanym 
przez nas programie wiele intere-
sujących punktów – świetni goście, 
piękne filmy, nowe, ważne nagrody – 
Krakow Mountain i Krakow Climbing 
Award, wiele spotkań i  warsztatów, 
zawodów, wystawy.  Z pewnością bę-
dzie to czas pełen emocji i inspiracji. 

To dzięki Wam oraz festiwalowym 
gościom impreza zyskała swój nie-
powtarzalny klimat. Miłośnicy gór 
znajdą w przygotowanym przez nas 

zapraszamy na

programie z pewnością wiele intere-
sujących punktów - świetni goście, 
piękne filmy, nowe, ważne nagrody - 
Krakow Mountain i Krakow Climbing 
Award, wiele spotkań i warsztatów, 
zawody sportowe, wystawy arty-
styczne. 

Zaczynamy od trzęsienia ziemi, czyli 
pokazu tegorocznego hitu Free Solo 
z Alexem Honnoldem w roli głównej. 
Emocje gwarantowane! Przez kolej-
ne dni temperatura będzie równie 
wysoka. Święto gór w Krakowie bez 
Was? Niemożliwe!

Zapraszamy na KFG i www.kfg.pl!
Organizatorzy KFG
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28 Xi (środa)

20:00-22:00
20:00-20:15  

konrad ociepka o drodze freerider

20:20-22:00  
free solo, reż. elizabeth Chai vasarhelyi i Jimmy Chin, 100 min  
(międzynarodowy konkurs filmowy – mkk)

kino kijÓw / bilety 30 zł

19:45-22:30 multikino / bilety 32 zł

19:45-22:30  
mountain, reż. Jennifer peedom, 76 min (mkk)
the Holy mountain, reż. reinhold messner, 80 min – premiera (mkk)

29 Xi (czwartek)



E A T .  S L E E P .  R I D E .

R E P E A T
www.tyrol.pl
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16:00-22:50 blok ii / sala nr 9 / wstęp bezpłatny

16:00-22:45 blok i / GłÓwna sala festiwalowa / bilety 45 zł

16:00-19:10  
notes from the wall, reż. s. vanhee, n. favresse i s. villanueva o’Driscoll, 35 min (mkk)
blood moon, reż. alastair lee, 35 min – premiera (mkk)
Dawn wall, reż. peter mortimer i Josh lowell, 100 min (mkk)

19:15-19:50  

marCin ŚwierC

20:00-21:10 
Duality, reż. alessandro beltrame, 25 min – premiera (mkk)
free flow, reż. paul Diffley, 5 min – premiera (mkk)
age of ondra, reż. peter mortimer i Josh lowell, 35 min – premiera (mkk)

21:20-22:45 

dani arnold

30 Xi (piątek)

15:45-21:30 hol festiwalowy / wstęp bezpłatny

kiermasz oDzieży i sprzętu outDooroweGo

16:00-16:55 
kilithon – najwyższy maraton świata, reż. maciej Jabłoński, 45 min  
(polski konkurs filmowy – pkk)

17:00-17:55  

krzysztof starnawski

18:00-18:50  

Bernadette Mcdonald

19:00-20:30 
„wszystko (?) o wandzie” – spotkanie poświęcone wandzie rutkiwicz (patrz str. 58)

20:40-22:00 
po drugiej stronie pustki, reż. natalia Jastrzębska, 8 min (pkk)
splitbergen, reż. Darek „anioł” engel, 26 min (pkk)
lubię zimno, reż. adam bocheński, 18 min (pkk)
bojko trail, reż. kacper szwajka, 13 min – premiera (pkk)

22:05-22:50 
the ario Dream, reż. paul Diffley, 43 min (mkk)

18:00-21:15 blok iii / sala nr 8 / wstęp bezpłatny

18:00-19:00 
„skiturowe abC – sprzęt” – prowadzenie wiktor lorens, kw kraków

19:15-20:10 
„akademia wspinania mazdy” – andrzej mecherzyński-witkor

20:15-21:15 
„łańcuchówki w tatrach, czyli jak uczynić małe góry dużymi” – michał Czech i kuba 
kokowski, sakwa
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Pionowo i w przewieszeniu

Nowy NOMIC zachowuje swój legendarny zamach i doskonałość użycia
w stromym lodzie. ERGONOMIC wbija się i zahacza perfekcyjnie
w technicznym lodzie lub mikście, został opracowany do pionowego lub
przewieszonego terenu. Obydwa czekany mają powlekane rękojeść,
regulowany GRIPPREST, modułową głowicę oraz hydroformowane stylisko.
www.petzl.com
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10:00-14:45 blok i / GłÓwna sala festiwalowa / wstęp bezpłatny

10:00-12:00  
sen o nandze, reż. barbara Jendrzejczyk, 12 min (pkk)
Dreamland. film dokumentalny o macieju berbece, reż. stanisław berbeka, 76 min  
oraz spotkanie z reżyserem (mkk i pkk)

12:10-12:40  

filip BaBicz

12:50-13:20 

aleksanDra ruDzińska

13:30-14:00 

łukasz DuDek i JaCek matuszek

14:10-14:45 

piotr schaB

1 Xii (sobota)

09:45-21:30 hol festiwalowy / wstęp bezpłatny

kiermasz oDzieży i sprzętu outDooroweGo

15:00-22:45 blok ii / GłÓwna sala festiwalowa / bilety 55 zł

15:00-17:10 
statement of youth, reż. nick brown, 60 min – premiera (mkk)
od palice k vrtu, reż. Jan simanek, 30 min – premiera (mkk)  
oraz spotkanie z bohaterem petrem „Špekiem” slaniną i reżyserem Janem simankiem

17:15-17:35 

zawoDy zlaGboarD

17:40-18:10 

piotr HerCoG

18:20-19:45 
Queen maud land, reż. Cedar wright i taylor keating, 25 min – premiera (mkk)
zabardast, reż. Jérôme tanon, 45 min (mkk)  
oraz spotkanie z reżyserem Jérômem tanonem

19:55-20:15 

naGroDy: wyCzyn roku, naGroDy wspinaCzkowe

20:20-21:20  

anDrzeJ barGiel, bartek barGiel, Janusz Gołąb,  
marek oGień, piotr pawlus

21:30-22:45  

jerry Moffatt
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10:00-22:45 blok iii / sala nr 9 / wstęp bezpłatny

10:00-12:00   
„autoratownictwo dla każdego…?” – waldemar niemiec i tomasz nodzyński

11:10-12:00 
„przyczyny wypadków górskich w tatrach” – andrzej maciata

12:10-13:40 
„początki taternictwa zimowego” – Grzegorz folta

13:50-14:50 
„skitury w tatrach. Jak bezpiecznie zacząć...” – Jacek będkowski i marcin witek

15.00-15.50  
„wszystko za k2” – spotkanie autorskie z piotrem trybalskim

16:00-17:30 
„przewodnictwo w polsce” – panel dyskusyjny

17:40-18.30 
 „Jak ściemniają wspinacze” – rozmowa o książce „pęknięty dyskurs polskiego  
alpinizmu” z jej autorką agatą rejowską-pasek, a także z krzysztofem wielickim,  
andrzejem mecherzyńskim-wiktorem i bogumiłem słamą

18.40-19.30 
„biografów dwóch” – spotkanie autorskie z bartkiem Dobrochem i mariuszem sepiołą

19:40-20:35 
„anatomia froni” – spotkanie autorskie z rafałem fronią

20:45-22:45  
runCamino, reż. adrian Dmoch, 43 min (pkk)
ostatni Górale, reż. filip luft, 49 min (pkk)
Jurek z miziowej, reż. barbara Jendrzejczyk, 13 min (pkk)
po drugiej stronie pustki, reż. natalia Jastrzębska, 8 min

1 Xii (sobota)

10:00-20:30 blok iV / sala nr 8 / wstęp bezpłatny

10:00-10:45
„zanim wyruszysz w góry – bezpieczeń-
stwo na ściance wspinaczkowej”  
– bogusław kowalski pza, Hubert 
sobczyński  „szlaki bez Granic”

10:55-11:40

krzysztof story

11:50-12:40

kaMila kielar

12:50:13:50

GrzeGorz ozimiński

14:00-15:00

„solówki a media” – bogusław 
kowalski

15:10-16:10
spotkanie z prawnikami Danielem 
bracanovicem i Jędrzejem kupczyńskim

16:20-17:20
„bezpieczny kazbek” – marcin błeński 
i albert kościński

17:30-18:30
„10 największych błędów, które 
polacy popełniają podczas wyprawy 
na kazbek...” – ewa stachura i nika 
Gomiashvili

18:40-19:30
„o fotografii górskiej” – michał sośnicki

19:40-20:30
„tatry – bez śladów” –  Jan krzeptowski-
-sabała, tatrzański park narodowy





14 16. krakowski festiwal GÓrski 2018

2 Xii (niedziela)

10:00-11:30 blok i / GłÓwna sala festiwalowa / wstęp bezpłatny

no trace  tatra, czyli pieszo wokół tatr z m. kamińskim, reż. bartek solik, 32 min (pkk)
k2. lodowe piekło, reż. robert Jałocha, 45 min (pkk) oraz spotkanie z reżyserem

09:45-17:00 hol festiwalowy / wstęp bezpłatny

kiermasz oDzieży i sprzętu outDooroweGo

11:45-19:30 blok ii / GłÓwna sala festiwalowa / bilety 55 zł

11:40-12:40 
Der letzte schritt, reż. reinhold messner, 55 min – premiera (mkk)

12:45-13:45 

freDeriC DeGoulet i Helias milleriouX

13:55-14:55 

dave Macleod

15:05-15:25 

nagroda księżnej asturii – krzysztof wielicki, o nagrodzie opowie  
również fernando vara de rey, dyrektor instytutu Cervantesa w krakowie

15:30-16:30 

adaM Bielecki

16:45-17:10

„szmata za szmatę” – zawody firmy MarMot

17:15-19:30 

naGroDy filmowe GranD priX

10:00-17:30 blok iii / sala nr 9 / wstęp bezpłatny

10:00-11:30 
„skitoury w tatrach – frajda i ryzyko, którym trzeba zarządzać”  
kuba Hornowski,  5+ szkoła Górska

11:40-12:20 

andrzej Marcisz

12:30-13:20 

laurenCe Guyon i olivier broussoulouX

13:30:14:40 

marek CHmielarski i artur małek

14:50-15:40 

Bartosz Malinowski

15:50-17:30 
„skitourowe zakopane – 10 złotych rad dla początkującego skitourowca” 
mateusz mróz i Jakub brzosko
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10:00-17:00 blok iV / sala nr 8 / wstęp bezpłatny

10:00-11:30
„o czym każdy zimowy taternik i turysta powinien pamiętać,  
czyli zima w górach dla rozważnych” – Jan kuczera i łukasz Depta

11:40-12:30
„warsztaty petzl - sztuka zjazdów” – bogusław kowalski

12:40-13:30

Monika witkowska

13:40-14:40 
„warsztaty wspinaczkowe – o mowie wewnętrznej we wspinaniu”  
łukasz Gruszczyński

14:50-15:50

weronika łukaszewska i sławomir sanoCki

16:00-17:00

„nasze skały” 

wyDarzenia towarzysząCe

kfG krak’em all
Impreza towarzysząca KFG - boulderowe zawody wspinaczkowe w randze Pu-
charu Polski. Eliminacje w kategorii ZAWODNICY i KOZACY rozpoczynają się 
w piątek 30  listopada, o godzinie 16:00. Półfinały oraz finały ZAWODNIKÓW 
i  KOZAKÓW rozegrane zostaną w  sobotę, a  rywalizacja w  pozostałych kate-
goriach (AMATORZY, OLDBOY 40+, YOUNGIRL 40+) odbędzie się w  niedzielę 
o godzinie 8:00. Miejsce zawodów: Avatar Centrala Ruchu.

zlaGboarD Contest
Popularne zawody dla wspinaczy polegające na wykonaniu jak najdłuższego 
zwisu na 20 mm krawądce. Finalistów zobaczymy w sobotę 1 grudnia, około 
godziny 17:15. Miejsce: główna scena festiwalowa.

„krakowski Świtak w boDzowie”
Warsztaty fotograficzne prowadzone przez Michała Sośnickiego. Chętni do 
wzięcia udziału w  plenerze spotkają się w  Rynku Dębnickim na przystanku 
autobusowym linii 112, w niedzielę o godzinie 8:00. Miejsce: Fort Bodzów.

bieG traDyCyJna piątka
Inauguracja zawodów biegowych na KFG. Bieg na dystansie 5 km rozegrany 
zostanie – przy współpracy oraz w ramach Grand Prix Krakowa w Biegach Gór-
skich – w niedzielę 2 grudnia, około godziny 10:00. Miejsce zawodów: Lasek 
Wolski.  

„szmata za szmatę”
Organizowane przez markę Marmot (Złoty Sponsor Festiwalu) zawody w pod-
ciąganiu na drążku: na jednej ręce (ze szmaty) oraz oburącz – z obciążeniem 
30 kg. Finał odbędzie się w niedzielę 2 grudnia, około godziny 16.45. Miejsce: 
główna scena festiwalowa.



16 16. krakowski festiwal GÓrski 2018

Już teraz możemy zdradzić, że Kra-
kow Climbing Award – Life Achieve-
ment trafi do naszego tegorocznego 
gościa Jerry’ego Moffatta. 

Na nagrodę składa się statuetka, za-
projektowana przez artystę rzeźbia-
rza Jacka Dudka oraz czek na kwotę 
4000 zł! Głównym partnerem nagro-
dy jest Miasto Kraków – Miasto Go-
spodarz KFG. Nagrodę wsparł rów-
nież główny sponsor festiwalu – PZU.

Kto otrzyma pozostałe dwa wyróż-
nienia? O  tym dowiecie się już pod-
czas 16. KFG, w  dniach 28 listopada 
– 2 grudnia. Ceremonia wręczenia 
zaplanowana jest na sobotni wieczór, 
1 grudnia, a uczestniczyć w niej będą 
m.in. Krzysztof Wielicki oraz Piotr 
i Adam Pustelnikowie.  

Zapraszamy!

krakow Mountain 
anD ClimbinG
award

Droga do wspinaczkowych osiągnięć 
to ciężki, mozolny trening, a  także 
ból i  wyrzeczenia. Przy tym deter-
minacja i  upór. Ambicja, odwaga 
i  podążanie za niemożliwym. Ale 
tak właśnie osiąga się życiowe cele  
i tak powstają przełomowe przejścia, 
o których pamiętamy przez lata. 
 
Postanowiliśmy wyrazić szacunek 
dla tych, którzy mają wizję i nie boją 
się jej realizować. A przy okazji robią 
fenomenalne rzeczy – takie, które 
nierzadko zostawiają trwały ślad 
w  historii wspinania. Na tegorocz-
nym Krakowskim Festiwalu Górskim 
wręczymy trzy nagrody. Nagrody 
mają być wyróżnieniem i  przed 
wszystkim docenieniem wybitnych 
sportowców. Chcielibyśmy – jako or-
ganizatorzy festiwalu i redakcja por-
talu wspinanie.pl – podkreślić w ten 
sposób to, co we wspinaniu pozy-
tywne, inspirujące i  twórcze. W tym 
roku nagroda zostanie przyznana 
w trzech kategoriach:
• Krakow Mountain Award / Kra-

kowska Nagroda Górska - za wy-
czyn roku,

• Krakow Climbing Award – Lifeti-
me Achievement / Krakowska Na-
groda Wspinaczkowa – za wkład 
w historię wspinania i osiągnięcia 
wspinaczkowe,

• Krakow Climbing Award - Best 
Season 2018 / Krakowska Nagro-
da Wspinaczkowa - za osiągnięcia 
w mijającym sezonie.

partner GłÓwny naGroDy partner naGroDy
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age of ondra – premiera  
(reel rock 13 – 2018)
USA, 2018, 35 min
Reżyseria: Peter Mortimer i Josh Lowell
Nieczęsto w  historii wspinania pojawia się 
postać, której wpływ na poziom tego sportu 
jest tak duży jak w  przypadku Adama On-
dry. 25-letni wspinacz zdążył dokonać już 
tak wielu przełomowych przejść, że trudno 
jest je w skrócie wszystkie przedstawić. Tego 
niełatwego zadania podjęli się twórcy filmu. 
Towarzyszymy wspinaczowi w podróży z ro-
dzinnych Czech, przez Europę, aż do Stanów 
Zjednoczonych. Poznajemy wyjątkowe me-
tody treningowe, nowe drogi prowadzone 
przez czeskiego mistrza oraz pierwsze w hi-
storii próby pokonania stopnia 9a+ w  stylu 
flesz – zakończone sukcesem.

Dawn wall
USA/Austria, 2018, 115 min
Reżyseria: Peter Mortimer i Josh Lowell
W styczniu 2015 roku Tommy Caldwell i Ke-
vin Jorgeson zwrócili uwagę całego świata 
(nie tylko wspinaczkowego) swoim projek-
tem klasycznego przejścia imponującej drogi 
na El Capitanie. The Dawn Wall, licząca 1000 
metrów, jest uważana za najtrudniejszą 
drogę wielowyciągową na świecie. Obraz 
przedstawia nie tylko samą, zakończoną 
sukcesem, wspinaczkę, ale również poprze-
dzający ją okres przygotowań: fizycznych, 
mentalnych i  logistycznych. Amerykańscy 
wspinacze pracują nad projektem, balansu-
jąc na cienkiej granicy pomiędzy poświęce-
niem a obsesją.

blood moon – premiera  
(brit rock film tour 2018)
Wielka Brytania, 2018, 35 min
Reżyseria: Alastair Lee
20 minut akcji: Robbie Phillips, Calum Cun-
ningham i  Alan Carne zabierają nas w  po-
dróż na Madagaskar. Ich celem jest przejście 
nowej drogi na ścianie Tsaranoro Atsimo. 
Dzika przyroda, dziki kraj i  skała urzeźbio-
na tak pięknie jak sama historia – historia 
przyjaciół łączących siły dla zrealizowania 
wspólnego celu. Nastrój filmu zmienia się 
gwałtowanie, gdy Alan doznaje poważnego 
urazu. Robbie i Calum stają przed wyborem: 
czy kontynuować wspinaczkę w osłabionym 
zespole, czy zrezygnować z działania. Blood 
Moon opowiada historię wspinaczy, którzy 
na własnej skórze odczuli trudy związane 
z wyznaczeniem linii na jednej z najtrudniej-
szych i najdzikszych ścian Afryki.

Der letzte schritt (last step)  
– premiera
Austria, 2018, 55 min
Reżyseria: Reinhold Messner
Film w reżyserii Reinholda Messnera przed-
stawia historię pierwszego wejścia na Mount 
Everest bez wspomagania tlenem z  butli. 
Dramatyczną przygodę Messnera i Habelera 
poznajemy za sprawą oryginalnych nagrań, 
wywiadów i  odtworzonych fragmentów 
wspinaczki, które tworzą żywy i wciągający 
obraz. Od tych historycznych wydarzeń mi-
nęło już 40 lat…

Duality – premiera
Włochy, 2018, 25 min
Reżyseria: Alessandro Beltrame
Włoski reżyser przedstawia inspirującą 
pasję, moc poświęcenia i  czerpania radości 
z życia – a wszystko w wydaniu biegowym. 
Trail running, biegi górskie, ultramaratony, 
jak przyznają bohaterki filmu, to dziedziny 
nadal kojarzone często z działalnością męż-
czyzn. Duality pokazuje ten sport z  punktu 
widzenia kobiet.

free flow – premiera 
(brit rock film tour 2018)
Wielka Brytania, 2018, 5 min
Reżyseria: Paul Diffley
Krótki, ale pięknie zrealizowany film przed-
stawiający jednodniową przygodę Hazel 
Findlay. Towarzyszymy Brytyjce w biegu po-
łączonym z solową wspinaczką na jednej ze 
ścian Parku Narodowego Snowdonia.

free solo
USA, 2018, 100 min
Reżyseria: Elizabeth Chai Vasarhelyi 
i Jimmy Chin
W  czerwcu 2017 roku Alex Honnold zadzi-
wił świat – przesolował drogę Freerider 
na El Capitanie w Yosemite. To jedna z naj-
wybitniejszych – jeśli nie najwybitniejsza 
– solówka wszech czasów. Trudna droga na 
1000-metrowej ścianie jest dużym wyzwa-
niem nawet dla wspinających się z asekura-
cją. Niezwykły obraz ukazuje nie tylko samą, 
wciskającą w  fotel solówkę, ale również 
1,5-roczny proces przygotowań Alexa, by 
spełnić swoje marzenie. W projekcie wspie-
rają go Tommy Caldwell, Jimmy Chin i sym-
patia Sanni McCandless.

od palice k vrtu – premiera
Czechy, 2018, 30 min
Reżyseria: Jan Simanek
Określeniem „czeski film” przyjęło się okre-
ślać coś niezrozumiałego – sytuację, w której 
nie do końca wiadomo, o co chodzi. Nie zapo-

filMy 
międzynarodowego 
konkUrsU Filmowego
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minajmy jednak, że wywodzi się ono z kina 
awangardowego lat 60., które stawiało przed 
widzem wysokie wymagania. Przenosząc 
ten filmowy nurt na grunt wspinaczkowy, 
Jan Simanek przedstawia wyjątkową histo-
rię Petra „Špeka” Slaniny – słynnego w Cze-
chach „profesora” wspinaczki klasycznej 
w  piaskowcu i  prekursora innowacyjnych 
technik asekuracji oraz stylu prowadzenia 
nowych dróg.

mountain
Australia, 2017, 76 min
Reżyseria: Jennifer Peedom
Czym są góry? Co dla nas znaczą? To pytania, 
które chyba na zawsze pozostaną otwarte. 
Jennifer Peedom stara się jednak odnaleźć 
i przedstawić esencję tytułowej, nieokreślo-
nej „Góry”. Czy jej się to uda? O  tym prze-
konacie się sami. Już teraz możemy jednak 
zdradzić, że zachwycające obrazy dopełnio-
ne genialną muzyką australijskiej orkiestry 
symfonicznej współtworzą film wyjątkowo 
piękny i plastyczny.

notes from the wall
Belgia, 2018, 34 min
Reżyseria: Siebe Vanhee, Nicolas Favresse 
& Sean Villanueva O’Driscoll
19 dni na wschodniej ścianie Torre Centra-
le del Paine. Trzech belgijskich wspinaczy. 
Próba pierwszego klasycznego przejścia 
drogi El Regalo de Mwono (jedna z najtrud-
niejszych dróg w  Patagonii – 1200 m, 8a+). 
Tak można w skrócie nakreślić fabułę filmu. 
Jednak na tym nie koniec. Będzie też dużo 
refleksji i wzajemnych relacji naznaczonych 
charakterystycznym dla Belgów poczuciem 
humoru.

Queen maud land – premiera  
(reel rock 13 – 2018)
USA, 2018, 25 min
Reżyseria: Cedar Wright i Taylor Keating
Queen Maud Land to masyw górski obfitują-
cy w imponujące skalne ściany, zlokalizowa-
ny w trudno dostępnym rejonie Antarktydy. 
Dzięki kolejnemu dziełu Petera Mortimera 
i  Josha Lowella mamy okazję przenieść się 
do dzikiej i  nieprzyjaznej krainy śniegu, 
lodu i skały, by śledzić zmagania wybitnych 
wspinaczy na trudno dostępnych ścianach 
świata.

statement of youth – premiera
Wielka Brytania, 2018, 60 min
Reżyseria: Nick Brown
Lata 80. XX wieku to gwałtowny rozwój 
wspinania sportowego – na początku dekady 
trudności dróg sięgały stopnia 7b+, pod ko-
niec nowym standardem dla ekstremalnego 
wspinania stało się 9a. W tym gorącym cza-
sie wykluwały się również wizerunek i  pa-
radygmat sportu, z  których miały czerpać 
przyszłe pokolenia. Niewielka grupa wspina-
czy oddałaby wszystko, aby móc wspinać się 
przez cały czas. Spanie w krzakach, drobne 
kradzieże jedzenia i ubrań w sklepach, życie 
na zasiłku – to była cena za spełnienie snu 
o wspinaniu. W tamtych czasach w Wielkiej 
Brytanii pozwalał na to system polityczny 
i ekonomiczny. Wspinacze, żyjący poza unor-
mowanym systemem, wywarli wielki wpływ 
na historię wspinania, nie tylko na Wyspach. 
Któż nie zna takich postaci jak Jerry Moffatt, 
Ben Moon czy Johnny Dawes?
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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

 600 euro 
ufunDował pza

naGroDa publiCznoŚCi
people’s choice award

600 euro / 2500 zł 
ufunDowała 5+ szkoła GÓrska

the ario Dream
Wielka Brytania, 2017, 54 min
Reżyseria: Paul Diffley
Paul Diffley zabiera nas w  podróż do pod-
ziemnych korytarzy w  górach Picos de 
Europa w  północnej Hiszpanii. Śledzimy 
losy wypraw eksploracyjnych z  lat 2016/17, 
których celem było odnalezienie kilku ostat-
nich połączeń systemu Ario – jeśli się uda, 
powstanie jeden z  najgłębszych systemów 
jaskiń w  Europie. Przedsięwzięcie jest wy-
jątkowo skomplikowane logistycznie i  nie-
bezpieczne. W  kulminacyjnym momencie 
do akcji wkraczają nurkowie, którzy próbują 
przedostać się przez niezbadane wcześniej 
syfony – w tym miejscu jakiekolwiek działa-
nia ratunkowe są niemożliwe.

the Holy mountain – premiera
Niemcy, 2017, 80 min
Reżyseria: Reinhold Messner – premiera
Gdy w  1979 roku na działającą na stokach 
Ama Dablam wyprawę Nowozelandczy-
ków schodzi lawina, Reinhold Messner 
wraz z  kolegami (Wolfgangiem Nairzem 
i  Oswaldem Oelzem) porzuca własne plany 
zdobycia szczytu i  rusza na pomoc rannym 
wspinaczom. Film przedstawia historię akcji 
ratunkowej, ukazując jednocześnie ideę ko-
leżeństwa w górach najwyższych. W narracji 
przeplatają się oryginalne nagrania z archi-
wum włoskiego alpinisty, wywiady oraz 
realistycznie odtworzone sceny wydarzeń 
sprzed 39 lat.

zabardast
Francja, 2018, 45 min
Reżyseria: Jérôme Tanon
Najnowszy film Jérôme’a  Tanona, znanego 
reżysera filmów snowboardowych, zabiera 
nas w  podróż do Karakorum. Bohaterami 
filmu są freeriderzy, którzy eksplorują góry 
w  poszukiwaniu najpiękniejszych linii 
zjazdowych na naszej planecie. W  trakcie 
trwającej 5 tygodni wyprawy do Pakistanu, 
pokonują pętlę o długości 150 km. Ciągną san-
ie ze sprzętem, namiotami i pożywieniem. To 
przygoda, którą Tanon przekuł w wyjątkowo 
plastyczny obraz filmowy, ukazując 
niespotykaną atmosferę wyprawy.
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bojko trail - premiera
Polska, 2018, 13 min
Reżyseria: Kacper Szwajka
Film przybliża kulisy przygotowywania 
biegów górskich na przykładzie biegu Bojko 
Trail,  zorganizowanego przez Polaków na 
terenie ukraińskiej części Bieszczad. Piękno, 
dzika natura i trudny dostęp do tego regionu, 
będący wyzwaniem dla ludzi z pasją i chę-
cią biegania w górach, stała się tłem filmu. 
Dokument portretuje biegaczy i jednocześ-
nie organizatorów, którzy chcą się dzielić 
z innymi możliwością przebywania w tak 
pięknym terenie.

Dreamland. film dokumentalny 
o macieju berbece
Polska, 2018, 86 min
Reżyseria: Stanisław Berbeka
Osobista i emocjonalna podróż filmowa 
Stanisława Berbeki, syna Macieja Berbeki - 
wybitnego wspinacza, lodowego wojownika, 
zimowego zdobywcy najwyższych szczy-
tów. Stanisław wspomina ojca po tragicznej 
śmierci w 2013 roku na Broad Peaku. Film 
stanowi próbę poznania i zrozumienia losów 
himalaisty, opowiada o umiejętności łącze-
nia pasji i życia rodzinnego, o najważniej-
szych wartościach, życiu i śmierci w cieniu 
najwyższych gór.

Jurek z miziowej
Polska, 2018, 12 min
Reżyseria: Barbara Jendrzejczyk
Historia Jerzego Steca, zawodowego ratow-
nika GOPR, człowieka legendy, który od po-
nad 40 lat pomaga innym w górach. Z Halą 
Miziową i Pilskiem związany jest od wielu 
lat i właśnie z tym miejscem ma najwięcej 
wspomnień, nie tylko tych dobrych, ale 
i setek wypadków, gdzie potrzebna była jego 
pomoc. Pan Jurek to człowiek, dla którego 
praca zawsze była pasją, a pomoc innym 
stanowiła chleb powszedni. Teraz sam po-
trzebuje pomocy - we wrześniu miał udar 
mózgu i jest częściowo sparaliżowany. Żeby 
Pana Jurka szybko postawić na nogi i po-
móc mu wrócić w góry, potrzebne są środki 
finansowe.

k2. lodowe piekło
Polska, 2018, 45 min
Reżyseria: Robert Jałocha
Reportaż o Polskiej Narodowej Wyprawie 
Zimowej na K2. Ekipa telewizyjna w składzie 
Robert Jałocha i operator Maciej Siemaszko 
po kilkudniowej karawanie dociera do bazy 
pod K2. Dziennikarze towarzyszą himala-
istom, dokumentując życie w bazie oraz 
rozmawiając z nimi na temat akcji górskiej 
i bieżących wydarzeń.

kilithon – najwyższy maraton 
świata
Polska, 2017/2018, 45 min
Reżyseria: Maciej Jabłoński
Dudnienie bębnów, zapach afrykańskiej 
dżungli, dramat na szczycie Kilimandżaro, 
niepewność na górze i nieposkromiona ra-
dość na zbiegu z „Dachu Afryki” – Kilithon 
jest zapisem niezwykłego wyzwania, jakiego 
podjęła się grupka śmiałków w grudniu 2017 
roku. To bieg na najwyższym poziomie  – do-
słownie i w przenośni. Dynamicznie opowie-
dziana historia przenosi nas na Czarny Ląd 
w wersji ekstremalnej, a konkretnie w sam 
środek wydarzenia „Kilimanjaro Extreme 
Marathon”. Grupa pozytywnych wariatów 
najpierw w ciągu zaledwie pięciu dni zdo-
bywa szczyt świętej góry Tanzanii, by po 
nocy spędzonej na wysokości 5700 m n.p.m. 
zbiec z jej wierzchołka, pokonując po drodze 
dystans maratonu - bo Kilimanjaro Extreme 
Marathon to oficjalnie najwyżej startujący 
maraton na Ziemi.

lubię zimno
Polska, 2018, 18 min
Reżyseria: Adam Bocheński
Film przedstawia historię ludzi, którzy po-
stanowili pomóc potrzebującemu chłopcu 
i jednocześnie przełamać własne słabości. 
Wyzwanie nie było proste - dla zwrócenia 
uwagi dokonali wejścia na Śnieżkę w krót-
kich spodenkach przy temperaturze -20°C. 
Po trwających kilka miesięcy przygotowa-
niach udało się im się tego dokonać, a jed-
nocześnie pokazać, jak duże są możliwości 
ludzkiego organizmu. I co najważniejsze, ze-
brać pieniądze na operację chorego chłopca.

ostatni Górale
Polska, 2018, 49 min
Reżyseria: Filip Luft
Liryczny obraz przedstawiający tradycję 
i kulturę góralską. Film ukazuje portrety 
górali, którzy kontynuują tradycję swoich 

filMy 
polskiego konkUrsU 
Filmowego
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splitbergen
Polska, 2018, 26 min
Reżyseria: Darek „Anioł” Engel
Niezależny, krótkometrażowy film do-
kumentujący pierwszą polską wyprawę 
splitboardową w odległe rejony Spitsber-
genu w poszukiwaniu nowych terenów 
freeride’owych. Potrzeba było roku przygo-
towań, by zaokrętować na pełnomorskim 
jachcie i wyruszyć przez niespokojne wody 
Oceanu Arktycznego w kierunku 80 rów-
noleżnika. Surowe piękno, dziki Archipelag 
Svalbard i 8 entuzjastów freeride’u szukają-
cych wolności w odległych zakątkach świata.

przodków, wykonując te same zawody co 
oni. To ludzie, których charakter kształtuje 
natura – zwierzęta, niedostępne góry, klimat.

no trace tatra, czyli pieszo wokół 
tatr z markiem kamińskim
Polska, 2018, 32 min
Reżyseria: Bartek Solik
Film jest zapisem wędrówki podróżnika 
Marka Kamińskiego, który w październiku 
2017 roku pokonał trasę dookoła Tatr. W cią-
gu 8 dni przeszedł dystans 200 km – przez 
Podhale, Orawę, Liptów i Spisz. Wędrował 
zgodnie z ideą Leave No Trace, do minimum 
ograniczając wpływ na przyrodę.

po drugiej stronie pustki
Polska, 2017, 8 min
Reżyseria: Natalia Jastrzębska
Inspiracją do powstania scenariusza były 
fragmenty książki Joe Simpsona Dotknięcie 
pustki. Etiuda koncentruje się jednak na po-
staci Simona, który wraca po nieszczęśliwej 
wyprawie do domu. Bohater musi zmierzyć 
się nie tylko z własnym sumieniem, ale 
także ostracyzmem świata zewnętrznego. 
W czasach kiedy każdy może przybrać ton 
eksperta i wypowiadać się na temat, o któ-
rym niewiele wie, siła ta może okazać się de-
strukcyjna. Reżyserka chciała zwrócić w ten 
sposób uwagę na powtarzalność schematu, 
którego jesteśmy często świadkami – także 
w przypadku wypadków górskich.

runCamino
Polska, 2018, 43 min
Reżyseria: Adrian Dmoch
Prawdopodobnie pierwszy w historii film 
o przebiegnięciu Camino del Norte, naj-
starszej drogi pielgrzymkowej w Europie 
- 835  km z San Sebastian do Santiago de 
Compostela. Robert Celiński, najlepszy obco-
krajowiec w historii imprezy Everest Marat-
hon, tym razem mierzy się z górami i kapryś-
ną pogodą Północnej Hiszpanii. Pokonuje 
ponad tysiącletni szlak św. Jakuba. Czy wiara 
pomaga mu w tym ciężkim wyzwaniu i czy 
droga niesie jakieś duchowe oczyszczenie?

sen o nandze
Polska, 2018, 12 min
Reżyseria: Barbara Jendrzejczyk
Nanga Parbat - dziewiąty co do wysokości 
szczyt świata. Pakistański ośmiotysięcznik 
pochłonął już wiele ofiar. O tej górze od lat 
marzył Tomasz Mackiewicz. Chciał wejść na 
szczyt zimą razem ze swoją wspinaczkową 
partnerką Elizabeth Revol. Udało im się… 
Jednak Himalaje zatrzymały Tomka na za-
wsze. Kim był tak naprawdę Tomasz „Czap-
kins” Mackiewicz i jak silna bywa potrzeba 
spełniania marzeń? O tym m.in. w reportażu 
Basi Jendrzejczyk Sen o Nandze.

naGroDa Dla naJlepszeGo 
polskieGo filmu

3000 zł
ufundował tirol

filMy 
polskiego konkUrsU 
filmoweGo

ii nagroda 
w polskim konkursie 

filmowym
1000 zł

ufundował petzl

polski film zakwalifikowany 
do międzynarodowego 
konkursu filmowego:

Dreamland. film dokumentalny 
o macieju berbece
Polska, 2018, 86 min
Reżyseria: Stanisław Berbeka
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Autorka książek o tematyce górskiej. 
Zanim poświęciła się pisaniu, przez 
lata – począwszy od 1988 roku – peł-
niła funkcję Dyrektora Festiwalu 
Filmów Górskich w Banff. Była także 
założycielką Banff Mountain Book 
Festival i wiceprezesem Banff Centre 
for Mountain Culture. Za swój wkład 
w rozwój kultury górskiej była wielo-
krotnie nagradzana. W 2006 roku zo-
stała laureatką prestiżowej nagrody 
Księcia Alberta.

Z dużym uznaniem w świecie gór 
spotkały się książki pióra Bernadette 
McDonald. Kanadyjka jest autorką 
takich pozycji jak: The Brotherhood 
of Rope (2007), Ucieczka na szczyt 
(2011), Alpejscy wojownicy (2015), 
Kurtyka. Sztuka wolności (2018) 
i ostatnio wydanej Elizabeth Hawley. 
Strażniczka gór (2018).

jury 
konkursÓw 
filMowych

Bernadette 
Mcdonald

Pochodzący z Niemiec profesjonalny 
fotograf, specjalizujący się w fotogra-
fii sportowej i outdoorowej, ale też 
ludzi i mody. 

Za pomocą aparatu i kamery przed-
stawia oryginalne i wyjątkowe histo-
rie, i robi to na najwyższym świato-
wym poziomie. Jego znak firmowy 
„Made by Nomads” podkreśla nie 
tylko niekonwencjonalny styl pra-
cy, ale stał się również kluczem do 
zawodowego sukcesu. W 2016 roku 
został nominowany do grona 50 naj-
lepszych fotografów outdoorowych 
na świecie.

Współpracuje z firmami adidas, Red 
Bull, Marmot, Salewa, czy Siemens. 
Fotografował takich wspinaczy jak: 
Stefan Glowacz, Stefan Siegrist, Ro-
bert Jasper, Ines Papert, Roger Scha-
eli, czy Alex Megos.

Publikował w najważniejszych wspi-
naczkowych i outdoorowych maga-
zynach, m.in.: Climax, Klettern, Verti-
cal, Desnivel, Grimper oraz Climbing.

frank 
kretschMann 

Jury międzynarodowego 
konkursu filmowego: 
•     bernadette mcdonald
•     anna kamińska
•     wojciech kozakiewicz
•     frank kretschmann
•     robert sowa
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Twórca filmowy i fotograf specjali-
zujący się w tematyce outdoorowej. 
Współpracował ze światową czołów-
ką sportowców uprawiających wspi-
naczkę czy highlining. Reżyser i  au-
tor zdjęć do programów o sportach 
outdoorowych dla Canal+ i Discovery. 
Jego produkcje pojawiają się w fina-
łach największych górskich festiwali 
filmowych. Największy sukces zwią-
zany jest z filmem Mama, którego 
bohaterką jest Kinga Ociepka-Grze-
gulska. Obraz zdobył wiele nagród, 
w tym nagrodę za Najlepszy Polski 
Film i Najlepszy Film Wspinaczkowy 
na 15. KFG oraz na XXII Festiwalu Fil-
mów Górskich w Lądku-Zdroju. Na 
festiwalu w Banff został wyróżniony 
specjalną nagrodą jury. 

Mieszkaniec Krakowa, od 13 lat ak-
tywny i  zaangażowany wspinacz 
sportowy.

wojciech 
kozakiewicz 

Zajmuje się filmem animowanym, 
malarstwem i fotografią. Jest rów-
nież autorem animacji do filmów 
dokumentalnych i projektów mul-
timedialnych łączących animację 
z muzyką współczesną. Kieruje 
Pracownią Filmu Animowanego na 
ASP w Krakowie. Prezentował swoje 
filmy w wielu miejscach na świecie, 
m.in.: Centrum Pompidou w Paryżu, 
Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku, Festival del Film Locarno, Ani-
ma Mundi Gallery w Rio de Janeiro 
i Sao Paulo, Centrum Sztuki Współ-
czesnej Zamek Ujazdowski. Współ-
pracuje z Center for Digital Arts 
& Experimental Media University of 
Washington. Działania artystyczne 
łączy z podróżami i uprawianiem 
wspinaczki sportowej.

roBert sowa 

Z wykształcenia polonistka, skończy-
ła także podyplomowe studia dzien-
nikarskie i Polską Szkołę Reportażu. 
Wiele lat pracowała jako reporter 
prasowy, freelancer, pisała m.in. do 
„Wysokich Obcasów”. Autorka ksią-
żek: Wanda. Opowieść o sile życia 
i śmierci. Historia Wandy Rutkie-
wicz, Simona. Opowieść o niezwy-
czajnym życiu Simony, bestsellerów 
wydanych przez Wydawnictwo Li-
terackie. Lubi Tatry, uwielbia litera-
turę tatrzańską, kocha Puszczę Bia-
łowieską, o której napisała książkę 
Białowieża szeptem (WL). W górach 
jeździ na nartach, zbiera materiał do 
nowej książki (tym razem o mężczyź-
nie), a czasem gra na wiolonczeli.

anna kamińska 

Jury polskiego 
konkursu filmowego: 
•     anna kamińska
•     wojciech kozakiewicz
•     robert sowa
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brytyjski as wspinania lat 80. i 90. przez lata utrzymywał się 

w czołówce, a był okres, kiedy wysforował się na pozycję lide-

ra. fajter, niesamowicie skuteczny. marzył o łamaniu barier 

i śrubowaniu trudności. wielka brytania, francja, niemcy, stany 

zjednoczone, ale i bardziej egzotyczne zakątki świata – wszędzie 

tam powtarzał najtrudniejsze drogi i wyznaczał nowe standardy. 

interesowało go wyłącznie wspinanie na najwyższym poziomie, 

nie uznawał półśrodków.

jerry Moffatt

Jedna z dróg, z którą kojarzony jest 
najbardziej, to Revelations w Raven 
Tor, linia z 1984 roku wyceniona 
przez niego na 8a+, najtrudniejsza 
wówczas na Wyspach. Ale równie 
przełomowych przejść Moffatt miał 
dużo więcej – na poletku sportowym, 
w tradzie, na boulderach. Pomijając 
jego spektakularne powtórzenia kla-
syków amerykańskich, niemieckich 
i francuskich, podnosił często po-
przeczkę prowadząc nowe ekstremy.
Do niego należą pierwsze przejścia 
m.in. takich dróg jak: walijski trad 
Master’s Wall (E7 6b) w Clogwyn Du’r 
Arddu, The Face X-/8a+ w Altmühltal, 
frankenjurajskie klasyki Ekel IX+/7c+ 
i Stone Love X+/8b+ na Eldorado, 
Liquid Ambar 8c/c+ (oryg. 8c) w Lo-
wer Pen Trwyn, Evolution 8c w Ra-

ven Tor, Progress 8c w Kilnsey i wiele 
innych.

Jerry Moffatt wspinał się 20 lat. 
Przemierzył świat wzdłuż i wszerz, 
wszędzie chciał po sobie zostawić 
coś wyjątkowego. Nie stronił też od 
panelowej rywalizacji: mogę być 
najlepszy w skałach, to i stanę na 
najwyższym podium w zawodach 
– myślał. I tak też zrobił, choć szła 
za tym katorżnicza praca, i fizyczna 
i mentalna. Nauczył się myśleć jak 
zwycięzca.

Dziś wspina się sporadycznie. Ma 
żonę i dwójkę dzieci, gra w golfa 
i serfuje. I nadal pozostaje dla wielu 
jedną z najjaśniejszych postaci lat 80. 
i 90. XX wieku.

GoŚCie

sobota, 1 grudnia, 21:30-22:45 – sala główna
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dani arnold

Zaczął w 2011 roku od Eigeru, słynną 
północną ścianę dosłownie przebiegł 
w czasie 2 godz. i 28 min, bijąc tym 
samym rekord swojego rodaka Ueli 
Stecka z 2008 roku o blisko 20 minut. 
Szybszy od Stecka był też cztery lata 
później, tym razem na Matterhornie. 
Drogę braci Schmid na północnej 
ścianie pokonał w 1 godz. i 46 min 
– 10 minut szybciej niż Szwajcar. 
W tym roku znów byliśmy świadka-
mi sprinterskiego popisu Arnolda – 2 
godz. i 4 min, tyle czasu potrzebował 
na wspięcie się północną ścianą 
Grandes Jorasses.

Dani Arnold znany jest też z solówek 
lodowych, a do najlepszych przejść 
w tej kategorii należy z pewnością 
pokonanie bez znajomości 300-me-
trowego lodospadu linią Beta Block 

Super WI7 w Kanderstegu (2017). 
Jeśli lód to także ekstremalna dro-
ga jego pomysłu Power Shrimps na 
przewieszonej ścianie Helmcken 
Falls w Kolumbii Brytyjskiej (2018).

Szwajcar to także czarodziej mikstu. 
W 2013 roku z Austriakiem Davidem 
Lamą poprowadził nową drogę na 
Alasce. Spektakularna linia, bieg-
nąca środkiem 1,5 km wschodniej 
ściany Moose’s Tooth (3150 m), to 
Bird of Prey (6a, M7+, 90°, A2). Trzy 
lata później jako pierwszy powtórzył 
zimowy ekstrem na własnej asekura-
cji – Anubis (XII 12) Dave’a MacLeoda 
w szkockim masywie Ben Nevis. Ma 
też zrobiony inny zimowy mikst ro-
dem ze Szkocji, i także należący do 
MacLeoda, The Hurting (XI 11).

szwajcarski alpinista słynący z odważnych i bardzo szybkich 
przejść solowych, specjalista od wspinaczki mikstowej i lodowej, 
przewodnik górski. Do historii przeszły już rekordowe, solowe 
wejścia szwajcara na eiger, matterhorn i Grandes Jorasses.

 

GoŚCie
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Świetni francuscy alpiniści mający w swoim dorobku wiele trud-
nych mikstowych i lodowych wspinaczek. w 2017 roku, wspie-
rani przez benjamina Guigonneta, wytyczyli w stylu alpejskim 
drogę na siedmiotysięczniku 
nuptse. wyczyn ten został 
nagrodzony piolet d’or (złotym 
Czekanem).

Frédéric Degoulet to wspinacz 
mikstowy i lodowy, autor dróg 
w rejonach całego świata, przewod-
nik górski, jeden z właścicieli Ecrins 
Prestige, firmy przewodnickiej z sie-
dzibą w Briançon. Równie wysokiej 
klasy alpinistą jest drugi z Francu-
zów, Hélias Millerioux, także skial-
pinista i przewodnik górski. Obaj 
tworzą z kolegami po fachu team 
znany pod nazwą Gang Wąsaczy (fr. 
Le Gang des Moustaches).

W 2014 roku Frédéric i Hélias, wspól-
nie z Robinem Revestem, otworzyli 
w stylu alpejskim 900-metrową dro-
gę w Cordillera Huayhuash, w Peru. 
Była to pierwsza linia w całości bieg-
nąca wymagającą zachodnią ścianą 
Siula Chico (6265 m). Jej trudności 
sięgają M7 i WI6.

W 2017 roku Degoulet i Millerioux, 
tym razem wspomagani przez Benja-
mina Guigonneta, wytyczyli w stylu 
alpejskim trudną technicznie dro-

gę na południowej ścianie Nuptse 
(7742 m), osiągając północno-zachod-
ni wierzchołek. Przejście to okrzyk-
nięto jednym z najlepszych dokonań 
w Himalajach w sezonie 2017 i na-
grodzono prestiżowym Piolet d’Or.

Frédéric był już wcześniej nomi-
nowany do Złotego Czekana za 
wytyczenie w 2015 roku (wspólnie 
z Benem Brochardem i Jonathanem 
Joly) nowej drogi na północnej ścia-
nie Pic Sans Nom w masywie Écrins 
w Alpach Francuskich – powstała 
wówczas Le Prestige du Ecrins (M6 5, 
1000 m).

GoŚCie

niedziela, 2 grudnia, 12:45-13:45 – sala główna
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na szczycie nuptse, z mount 
everestem w tle, od lewej: Hé-
lias millerioux, benjamin Gui-
gonnet i frédéric Degoulet
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Znany jest z profesjonalnego podej-
ścia do treningu i wyjątkowej psychy. 
Mimo kilku groźnych wypadów za 
każdym razem wracał do wspinania 
jeszcze mocniejszy i jeszcze bardziej 
zmotywowany. Jednym z jego naj-
głośniejszych osiągnięć jest Rhapso-
dy E11 7a w szkockim Dumbarton, 
uważana za pierwszą tak trudną 
drogę na własnej asekuracji na świe-
cie (2006 rok). Cztery lata później 
Szkot pojechał do Pembroke, gdzie 
przeszedł aspirujące do miana naj-
bardziej wymagającego walijskiego 
trada Muy Caliente E10 6c. Jak fanta-
stycznie potrafi się wspinać na włas-
nej asekuracji pokazał na Ben Nevis, 
pokonując ekstremalną linię, tym ra-
zem drytoolową – Anubis XII 12.

MacLeod przełamywał bariery głów-
nie we wspinaczce tradowej, ale 
fantastyczne przejścia robił też na 
innych polach. W ramach treningu 
przed jednym ze swoich tradowych 
projektów przesolował drogę 8c – 

słynny szkocki wspinacz, mistrz wielu wspinaczkowych dyscy-

plin. w ciągu 20 lat zaznaczył swoją obecność w górach, skałach 

i na boulderach. autor znakomitych, wyjątkowo trudnych 

przejść – począwszy od pierwszego światowego trada e11 po 

bigwallowe drogi w patagonii, alpach i norwegii. 

w 2008 roku w Margalefie padła bez 
asekuracji linia Darwin Dixit. Na 
boulderach sięgnął trudności 8C – 
choćby Practice of the Wild w Magic 
Woods (pierwsze 8C Szkota, zrobione 
w wieku 37 lat) czy własne Lithium 
w Arisaig Cave.

Z górskich przejść warto wymienić 
takie drogi jak: Paciencia 8a na Ei-
gerze i Bellavista 8c na  Cima Ovest 
di Lavaredo, obie zrobione w 2013 
roku. Rok później wrócił w Dolomi-
ty, by wytyczyć nowy wariant do 
słynnej Pan Aromy – powstał Project 
Fear 8c.

W tym roku Szkot zrealizował pro-
jekt 24/8 Challenge. W ciągu 24 go-
dzin pokonał ogródku następujące 
„ósemki”: boulder 8A+, sportową 
drogę 8a, tradową E8, zimową VIII, 8 
oraz zdobył 8 Munrosów – szczytów 
Szkocji liczących ponad 3000 stóp 
(914 m).

dave Macleod
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krzysztof wielicki

Lista dokonań Krzysztofa Wielickie-
go jest długa. Jako piąty człowiek na 
świecie i zarazem drugi Polak wszedł 
na 14 najwyższych szczytów Himala-
jów i Karakorum. Koronę kompleto-
wał w latach 1980-1996. Jest pierw-
szym zimowym zdobywcą Mount 
Everestu (1980, wspólnie z Leszkiem 
Cichym), Kanczendzongi (1986, 
wspólnie z Jerzym Kukuczką) i Lhotse 
(1988). Część ze szczytów zdobywał 
samotnie, w tym wspomniane Lhotse. 
Wyczynem było jego rekordowe wej-
ście z bazy na szczyt ośmiotysięcznika 
w ciągu doby. Dokonał tego wchodząc 
na Broad Peak w 1984 roku.

W 2013 roku kierował zimową wy-
prawą na Broad Peak, zakończoną 
sukcesem, ale i tragedią. Czwórka hi-
malaistów weszła na wierzchołek (za-
razem pierwsze wejście zimowe na 
ten ośmiotysięcznik), ale dwóch z nich 
– Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski – 
zginęło podczas zejścia. W tym roku 
Wielicki pełnił rolę kierownika Na-
rodowej Zimowej Wyprawy na K2. 
Szczytu nie udało się zdobyć, ale hi-
malaiści myślą o kolejnym podejściu.

Podczas KFG o Nagrodzie Księżnej 
Asturii opowie również Fernando 
Vara de Rey, dyrektor Instytutu Cer-
vantesa w Krakowie.

Himalajski wyjadacz, jeden z najbardziej zasłużonych w historii 
zdobywania gór najwyższych, członek the explorers Club. w do-
wód swoich zasług dla światowego himalaizmu w październiku 
tego roku, wspólnie z inną wielką postacią wspinania  
reinholdem messnerem, odebrał nagrodę księżnej asturii  
(premio princesa de asturias), prestiżowe wyróżnienie w dzie-
dzinie sportu.

GoŚCie

niedziela, 2 grudnia, 15:05-15:25 – sala główna
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Andrzej to także rekordzista wśród 
zdobywców Śnieżnej Pantery (5 naj-
wyższych szczytów byłego ZSRR). 
A Panterę błyskawicznie skompleto-
wał w 2016 roku. 16 lipca wszedł na 
Pik Lenina. 25 lipca zdobył znajdu-
jący się w Tadżykistanie Pik Korże-
niewskiej. 2 sierpnia wszedł na naj-
wyższy w projekcie Pik Komunizma 
(7495 m). 10 sierpnia dołożył czwarty 
szczyt, Chan Tengri. Projekt zakoń-
czył wejściem na Pik Pobiedy.

Osobny rozdział w dorobku Andrzeja 
zajmują Himalaje. W 2013 roku wej-
ściem i zjazdem na nartach z Shisha 
Pangma Central (8013 m) rozpoczął 
realizację pięcioletniego projektu 
„Hic sunt leones”. W 2014 roku zre-
alizował w jego ramach kolejny cel 
– nie tylko zdobył Manaslu (8156 m) 
w ekspresowym czasie 14 godz. i 5 
min, ale też rekordowo szybko poko-

anDrzeJ barGiel

nał trasę baza – szczyt – baza (w cza-
sie 21 godz. i 14 min). W 2015 roku 
stanął na wierzchołku Broad Peaku 
(8051 m) i dokonał pierwszego w hi-
storii zjazdu z tego szczytu.

W wyprawie K2 Ski Challenge towa-
rzyszyli Andrzejowi: Janusz Gołąb 
– alpinista, członek legendarnego 
„Dream Team”, pierwszy zimowy 
zdobywca Gasherbruma I (8068 m); 
Bartek Bargiel – brat Andrzeja, od-
powiadający na wyprawie za doku-
mentację filmową z powietrza, jako 
operator drona odegrał ważną rolę 
w akcji poszukiwawczej Ricka Alle-
na, który w tym samym czasie uległ 
wypadkowi na Broad Peaku; Ma-
rek Ogień – profesjonalny fotograf, 
współpracujący z największymi mar-
kami sportowymi i outdoorowymi 
na świecie; Piotr Pawlus – wspinacz 
górski i filmowiec.

Doskonały skialpinista, trzykrotny mistrz polski w narciarstwie 
wysokogórskim. mijający rok to znów historyczny wyczyn  
polaka – jako pierwszy na świecie zjechał na nartach z k2 
(8611 m), drugiej co do wysokości góry ziemi. przed nim żadne-
mu ze skialpinistów nie udało się pokonać tej trasy w całości.

GoŚCie
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oraz bartek barGiel, Janusz Gołąb, 
marek oGień, piotr pawlus
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GII „padło” w tym roku w ramach 
Gasherbrums Exploration Expedi-
tion. Adam z Felixem Bergiem wyty-
czyli przy okazji nowy wariant w ko-
pule szczytowej, a o samej wyprawie 
Bielecki powiedział: „Wejście na GII 
dało mi zaskakująco dużo satysfakcji. 
Było fajną, samodzielną, prawdziwie 
górską przygodą. Uświadomiłem so-
bie, że 2-osobowy zespół jest w stanie 
mierzyć się nawet z największymi 
celami w górach wysokich”.

Na przełomie 2017/2018 wziął udział 
w Narodowej Zimowej Wyprawie na 
K2, ostatni ośmiotysięcznik niezdo-

adaM Bielecki
Jeden z najlepszych polskich 
himalaistów. Już w 2010 roku 
w wieku 17 lat jako najmłod-
szy na świecie samotnie 
wszedł w stylu alpejskim 
na siedmiotysięcznik Chan 
tengri. później stanął na 
szczycie pięciu ośmiotysięcz-
ników, w tym dwa zdobył zimą 
– broad peak i Gasherbrum 
i (zarazem pierwsze wejścia 
zimowe). wszedł także na k2, 
makalu i Gasherbrum ii.

fo
t.

 a
da

m
 b

ie
le

ck
i

GoŚCie

niedziela, 2 grudnia, 15:30-16:30 – sala główna

byty zimą. Wyprawa się nie powiod-
ła, ale w jej trakcie Adam wspólnie 
z Denisem Urubko przeprowadzili 
niezwykle ryzykowną akcję ratun-
kową na stokach Nanga Parbat, skąd 
sprowadzili Elisabeth Revol.
Zimowe K2 to wciąż otwarta furt-
ka. Adam z pewnością będzie chciał 
dołożyć swoją cegiełkę do historii 
zdobywania drugiego co do wysoko-
ści ośmiotysięcznika. Jak sam mówi: 
„Już tak długo o nim myślę, że za-
czynam mieć skrystalizowany plan, 
jak to powinno wyglądać. To bardzo 
chirurgiczny, precyzyjny plan ataku 
na K2 zimą”.
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Jest pierwszym Polakiem, który 
ukończył cykl Pucharu Świata Sky-
running Ultra (4. miejsce). W sierp-
niu tego roku wygrał jeden z biegów 
słynnego Ultra Trail du Mont Blanc. 
Był najszybszy na 124 km trasie TDS®. 

Na mecie stanął po 13 godz. i 24 min 
morderczego biegu. Także w tym 
roku był drugi w Grossglockner Ultra 
Trail, na trasie KTT 50 uzyskał świet-
ny czas 4 godz. 40 min i 51 sek.

należy do ścisłej czołówki biegaczy górskich w polsce. Jest wie-
lokrotnym mistrzem kraju w biegach na różnych dystansach. 
wielokrotnie plasował się także na czołowych pozycjach w im-
prezach biegowych poza granicami kraju – zarówno na długich 
dystansach, jak i ultra.
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Regularnie startuje w górskich ma-
ratonach i ultramaratonach. W 2017 
roku zwyciężył na dystansie 100 mil 
w patagońskim Ultra Fiord – uzna-
wanym za jeden z najtrudniejszych 
biegów górskich świata, był także 
najlepszym zawodnikiem w katego-
rii obcokrajowców w Tenzing Hillary 
Everest Marathon.

Czołowy biegacz górski w polsce, organizator dużych imprez bie-
gowych, w tym supermaratonu Gór stołowych i Dolnośląskiego 
festiwalu biegów Górskich. 

piotr HerCoG

W tym roku stanął przed jednym 
z największych wyzwań w karierze 
– Moab Endurance Run. To piekielnie 
ciężki wyścig trailowy rozgrywany 
na dystansie 240 mil (386 km). Piotr 
wygrał zawody w znakomitym stylu, 
na metę przybiegł w czasie 60 godzin 
14 min 47 sek.

sobota, 1 grudnia, 17:40-18:10 – sala główna
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Laurence Guyon, jako zawodniczka, 
odnosiła sukcesy w latach 90. Sta-
wała na podium Pucharu Świata, 
w 1995 roku zwyciężyła w zawodach 
Masters w Arco i Serre Chevalier, 
w tym samym sezonie zdobyła srebr-
ny medal mistrzostw świata. Była 
redaktorem naczelnym magazynu 

laurenCe Guyon 
i olivier broussoulouX 
specjaliści od treningu sportowego. nie tylko teoretycy, ale 
także świetni wspinacze. autorzy cenionej pozycji „escalade et 
performance” (2004). swoją wiedzą na temat treningu, psycho-
logii, technik i odżywiania w sporcie, dzielą się na swojej stronie 
la fabric vertical.

EscaladeMag. Podobnie jak Lauren-
ce, także Olivier Broussouloux ma za 
sobą długą przygodę ze wspinaniem, 
przechodził drogi 8a+ OS i 8c RP. Jest 
doktorem psychologii sportu oraz 
profesorem na Uniwersytecie na Kor-
syce, gdzie wykłada nauki o sporcie. 
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Rocznik 1964. Legenda piaskowco-
wego wspinania w Czechach. Zaczął 
się wspinać w wieku 8 lat. Swoją 
pierwszą drogę otworzył w 1980 
roku w Ardszpachu – Za to nemůžu. 
Od tamtego czasu wytyczył setki wy-
magających linii. Jest prekursorem 
innowacyjnych technik asekuracji, 
uchodzi za profesora stylu prowa-

petr „Špek” slanina
dzenia nowych dróg. Jak skuteczny 
jest Czech, świadczy choćby jego do-
robek z roku 2015 – w pamiętniku 
zapisał wówczas 1023 drogi, z czego 
104 to pierwsze przejścia, 194 poko-
nał solo. Chapeau bas! Petr Slanina 
jest bohaterem filmu Od palice k vrtu 
(reż. Jan Šimánek), który polską pre-
mierę będzie miał na 16. KFG.
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niedziela, 2 grudnia, 12:30-13:30 – sala nr 9

sobota, 1 grudnia, 16:00-16:50 – sala główna
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W finale zmierzyła się z inną Polką, 
Anną Brożek. Na swoim profilu Ola 
napisała: „jeśli mam być szczera, to 
ostatnie 11 lat było dla mnie trud-
ne, ale bez nich nie zdobyłabym 
złotego medalu mistrzostw świata”. 
Wcześniej wywalczyła wiele tytu-
łów w swojej koronnej konkurencji. 

Jest wielokrotną mistrzynią kraju. 
W tym roku wygrała Puchar Świata 
w Chamonix, przy okazji dwukrot-
nie bijąc rekord Polski. Jest też trzy-
krotną mistrzynią świata juniorów, 
wicemistrzynią Europy z 2013 roku 
i brązową medalistką mistrzostw 
świata 2014.

Jedna z najlepszych naszych sprinterek, ba, najszybsza sprinter-

ka mistrzostw Świata 2018 w innsbrucku! 

aleksanDra ruDzińska
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sobota, 1 grudnia, 12:50-13:20 – sala główna

Kolekcję 9a+ zapoczątkował w 2016 roku prowadząc 
Papichulo 9a+ w Olianie (wyrównał tym samym rekord 
Mateusza Haładaja).  W tym sezonie pokonał klasyk 
nad klasyki, drogę, o której marzą najlepsi – Biographie 
9a+ w Céüse. Cenne nabytki przywiózł także z Hiszpa-
nii, tu 9a z plusem pojawiło się trzykrotnie, a padły: 
Catxasa (Santa Linya), Ali Hulk Extension i No pain no 
gain (obie Rodellar). Wydaje się, że 9b w wykonaniu 
Piotrka to jedynie kwestia czasu…

obecnie najskuteczniejszy wspinacz sportowy 
w polsce młodego pokolenia. ma rekordowe 
wśród polaków przejścia w stylu os (takie 
z poziomu 8c, i to kilka) oraz całkiem pokaźną 
kolekcję dróg 9a+. 

piotr schaB

sobota, 1 grudnia, 14:10-14:45 – sala główna
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łukasz DuDek 
i jacek Matuszek

filip BaBicz

Wspinacze sportowi. Kilka lat temu 
wymyślili projekt Alpine Wall Tour. 
W jego ramach udało im się przejść 
honorne drogi, jak choćby: Droga Hi-
szpańska (8b+, 500 m) na Cima Gran-
de di Lavaredo, Brento Centro (8b, 
1000 m) na Monte Brento i Bellavista 
(8b+, 500 m) na Cima Ovest di Lava-

redo. W ubiegłym roku, także w Do-
lomitach, powtórzyli Project Fear (8c, 
550 m) Szkota Dave’a MacLeoda na 
Cima Ovest, wariant do słynnej Pan 
Aromy. W tym roku znów działali na 
Cima Grande, gdzie otworzyli nową 
drogę Premiere (7b, 450 m).

Wspinacz sportowy, przez wiele lat 
reprezentował barwy polskie w za-
wodach międzynarodowych. W tym 
roku pokazał pazura drytoolowego, 
przechodząc z dziabami najtrudniej-
sze drogi w naszym kraju. Do Zako-
panego przyjechał z zamiarem po-
wtórzenia Bafometa D14+, a okazało 
się, że to tylko przygrywka do jeszcze 
trudniejszych prowadzeń. W stycz-
niu br. otworzył w Zakopanem Bla-
ir Witch, pierwszą drogę w Polsce 
o anonsowanych trudnoś-
ciach D15. Pokonał ją stylo-
wo – DTS, czyli bez korzy-
stania z techniki „czwórek 
i “dziewiątek”. Wkrótce 
dołożył jeszcze trudniejsze 
Oświecenie M16, które aspi-
ruje do ścisłej czołówki dry-
toolowych dróg na świecie.

Druga połowa tego roku to 
z kolei popisy Filipa w gó-
rach. W sierpniu ustanowił 

Sobota, 1 grudnia, 12:10-12:40,   sala główna

Sobota, 1 grudnia, 13:30-14:00, sala główna

GoŚCie

nowy rekord przebiegnięcia Orlej 
Perci, którą pokonał w czasie 1 godz. 
4 min i 23 sek. W październiku w zna-
komitym czasie pokonał piękną grań 
Cresta di Brouillard, wyprowadzają-
cą na Mont Blanc – na szczycie stoper 
pokazał 8 godz. i 22 min, tylko o 6 
min wolniej od rekordzisty Rolando 
Varesco. A ostatnio wytyczył highball 
Full Moon V5 X na słynnym Grandpa 
Peabody w Buttermilks.



Ekologiczny 
sposób na suchE 

stopy

MokRo?
Zabrudzenia i

woda ograniczają
oddychalność Twojego

obuwia, zatrzymując
wilgoć w butach

sucho!
Czyste i

zaimpregnowane
buty pozwalają parze
wydostać się, a Twoje
stopy pozostają suche

Żel Czyszczący do 
Obuwia Nikwax

Jest skutecznym i
łatwym w użyciu środkiem 

czyszczącym

Impregnaty Nikwax
Dodają bezpieczną
warstwę hydrofobową 
o wysokiej skuteczności

Produkty Nikwax znajdziesz we wszystkich 
dobrych sklepach outdoorowych i sportowych
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Jeden z czołowych polskich wspi-
naczy lat 80. i 90. Autor dróg w ska-
łach i górach, ma na koncie także 
wiele klasycznych przejść w Tatrach 
i Alpach. Pierwszy z Polaków, któ-
ry pokonał trudności 7c w stylu OS. 
Wielokrotny mistrz Polski na czas 
i w prowadzeniu, także mistrz Cze-
chosłowacji i Bułgarii w tych kon-
kurencjach. Wśród jego najcenniej-
szych trofeów są m.in.: wygrana w  
Międzynarodowych Zawodach na 
Wroniej Baszcie w 1979 roku, zło-
to na nieoficjalnych Mistrzostwach 
Świata na Krymie w 1986 roku, 
1.  miejsce w Pucharze Świata w La 
Ribie w 1989 roku, 2. miejsce w za-
wodach Rock Masters w Arco w 1990 

andrzej Marcisz

Niedziela, 2 grudnia, 11:40-12:20, sala nr 9

Piątek, 30 listopada, 17:00-17:55, sala nr 9

GoŚCie

roku, 3. miejsce w Pierwszych Ofi-
cjalnych Mistrzostwach Europy 1992 
roku w Niemczech.

W lipcu 2015 roku przeszedł Głów-
ną Grani Tatr Wysokich, co zajęło 
mu około 57 godzin efektywnej 
wspinaczki. O tatrzańskich graniach 
pisze regularnie na łamach magazy-
nu „Góry”. W  tym roku w zespole 
z Tomem Ballardem i Krzysztofem 
Rychlikiem zrobił pierwsze zimowo 
klasyczne przejście Superścieku na 
Kotle Kazalnicy, od lat jedno z naj-
większych wyzwań w polskich Ta-
trach. Po przejściu napisał: „Zimowa 
droga marzeń – spektakularna i nie-
bezpieczna”.

krzysztof
starnawski
Ratownik TOPR, nurek ekstremal-
ny, podróżnik, organizator wypraw 
i rajdów przygodowych, konstruktor 
sprzętu do głębokiego nurkowania. 
Laureat Kolosa 1999 w kategorii 
„Wyczyn Roku” oraz Kolosa 2016 
w kategorii „Eksploracja jaskiń” za 
odkrycie najgłębszej zalanej jaskini 
świata – Hranickiej Propasti (404 m). 
Za to dokonanie znalazł się w ścisłej 
czołówce w plebiscycie „National 
Geographic Adventurer of the Year”. 
Rekordzista świata w nurkowaniu 
na obiegu zamkniętym w wodach 
otwartych (Egipt, Morze Czerwone, 

2011, 283 m, Włochy, Jezioro Garda, 
2018, 303 m) oraz w jaskini (Albania, 
Viroit, 2016). Jeden z najlepszych 
i najbardziej doświadczonych nur-
ków głębinowych na świecie. Także 
ratownik TOPR, instruktor, podróż-
nik. 
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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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Członek Klubu Wysokogórskiego 
w Katowicach. Absolwent katowi-
ckiego AWF. Wszedł na Gasherbrum 
II, Broad Peak i Ama Dablam. Wspi-
nał się w rejonach górskich i skal-
nych m.in. Afryki, Australii, Nowej 
Zelandii, Ameryki Północnej. Na co 
dzień instruktor i pracownik wyso-
kościowy. Tyszanin. Uczestnik Na-
rodowej Zimowej Wyprawy na K2 
2017/18.

Sobota, 1 grudnia, 12:10-13:40, sala nr 9

Niedziela, 2 grudnia, 13:30-14:40, sala nr 9

GoŚCie

Marek 
chMielarski

artur 
małek

Członek Klubu Wysokogórskiego 
w Katowicach. Absolwent katowi-
ckiego Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Organizator i uczestnik 
wypraw m.in. w Alpy, Andy, Himalaje 
oraz góry Afryki. Miłośnik wspina-
nia w lodzie. Pierwszy z zimowych 
zdobywców Broad Peak. Na co dzień 
pracownik wysokościowy. Tyszanin. 
Uczestnik Narodowej Zimowej Wy-
prawy na K2 2017/18.

Taternik, przewodnik tatrzański II 
klasy. Miłośnik i znawca Tatr. Wykła-
dowca tatrzańskiej topografii i histo-
rii taternictwa na kursach przewod-
nickich, członek państwowej komisji 
egzaminacyjnej dla przewodników 
tatrzańskich. Autor kilkudziesięciu 
artykułów historyczno- wspinacz-
kowych o Tatrach, które publiko-
wane były na łamach magazynów 
„Góry” i czeskiej „Montany”. Liczbę 
spędzonych w Tatrach dni Grzegorz 
liczy w tysiącach. Ma za sobą ponad 
sto dróg zrobionych bez asekuracji. 
Najbardziej ceni sobie trzy przej-
ścia: wejście w ciągu jednego sezo-
nu letniego drogami ścianowymi na 
wszystkie szczyty Wielkiej Korony 

Tatr, dwudniowe przejście północ-
nych ścian Wielkiego i Małego Jawo-
rowego Szczytu oraz samotne przej-
ście Głównej Grani Tatr – zrobione 
bez asekuracji i zjazdów, depozytów 
oraz wsparcia zewnętrznego. Wy-
czyn ten zajął mu 149 godzin.

GrzeGorz folta
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W ciągu dwóch dekad startów w za-
wodach wiele razy zdobył tytuł mi-
strza Polski we wszystkich trzech 
konkurencjach wspinaczkowych. 
W  2014 roku uplasował się na 15. 
miejscu w  klasyfikacji generalnej 
Pucharu Świata w boulderingu, a rok 
później wskoczył na pozycję 12. Ma 
na koncie drogi wyceniane na VI.7. 
Od wielu lat dogłębnie studiuje fi-
lozofię i  matematykę. Ma świetne 
pióro, co skrzętnie wykorzystuje 
wspinanie.pl. Andrzej jest stałym 
korespondentem portalu. Współpra-
cuje także z Krakowskim Festiwalem 
Górskim.

Wspinacz sportowy mający na koncie 
trudne przejścia w skałach i ambitne 
przejścia górskie. W latach 2009-2011 
wspólnie z Marcinem Wszołkiem 
dokonał serii pierwszych polskich 
powtórzeń europejskich klasyków, 
w tym: Hotel Supramonte 8b (2009), 
End of Silence 8b+ (2010) czy Voie 
Petit 8b (2011). W 2017 roku wziął 
udział w wyprawie na Grenlandię – 
jej owocem były dwie trudne drogi, 
Rolling Stones i Night’s Watch. Jed-
nym z najcenniejszych osiągnięć Kon-
rada pozostaje pierwsze polskie kla-
syczne przejście Freeridera (VI 5.12d) 
na El Capitan w Yosemite w 2014 
roku – i właśnie o tym amerykańskim 
klasyku opowie przed pokazem filmu 
„Free Solo” z solistą wszech czasów 
w roli głównej, Alexem Honnoldem.

andrzej
meCHerzyński-
-wiktor

Niedziela, 2 grudnia, 12:40-13:30, sala nr 8
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Sroda, 28 listopada, 20:00-20:15, Kino Kijów Piątek, 30 grudnia, 19:15-20:10, sala nr 9
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Zawodowo jest dziennikarką piszą-
cą o podróżach, autorką książek 
podróżniczych, pilotem wycieczek. 
Swoje życie podporządkowała żeglo-
waniu, wyprawom w góry i w najdal-
sze zakątki świata. Odwiedziła około 
180 krajów, zdobyła Koronę Ziemi, 
przepłynęła jachtem Atlantyk i Pacy-
fik, ma za sobą polarny rejs od Gren-

landii na Alaskę i od arktycznej Ka-
nady na Czukotkę (jako pierwsza na 
świecie). Laureatka wielu nagród po-
dróżniczych, np. Kolosów za udział 
w rejsach przez Przejście Północno-
-Zachodnie i opłynięcie Przylądka 
Horn z zawinięciem na Antarktydę, 
nagrody Magellana i nagrody im. 
L. Teligi za książki. 
W tym roku zdobyła wraz z Joanną 
Kozanecką szczyt Manaslu. 

Monika
witkowska
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boGusław 
kowalski

Wychował się na Podhalu, jest ro-
dowitym góralem ze „zbójnickim” 
pochodzeniem. Ratownik instruktor 
TOPR, od 30 lat czynnie działający 
w tej organizacji. Zawodowy Instruk-
tor Narciarstwa Wysokogórskiego. 
Posiada również uprawnienia In-
struktora Narciarstwa Alpejskiego. 
Nurek jaskiniowy. Taternik i alpi-
nista. Obecnie w TOPR zajmuje się 
prognozowaniem stopnia zagrożenia 
lawinowego i inwentaryzacją wypad-
ków lawinowych oraz systemem mo-
nitoringu pogody. Autor wykładów 
i publikacji na temat lawin.

Instruktor PZA, prowadzi Szkołę 
Wspinania Kilimanjaro. Zajmuje 
się szkoleniem adeptów wspinania 
w skałach i w górach, w sezonach let-
nim i zimowym. Sam wspina się od 
1980 roku. Od tego czasu przeszedł 
setki dróg w Tatrach, Dolomitach i Al-
pach. Osobny rozdział to egzotyczne 
wyprawy, które nierzadko owoco-
wały otwieraniem nowych dróg. 
Nowe linie Waldek z ekipą przyja-
ciół wytyczył m.in. w Mali – na Kaga 
Tondo w skalnym masywie Main de 
Fatima (Ręka Fatimy) i na Madaga-
skarze.  

Wysokogórski Przewodnik Tatrzań-
ski I klasy z ponad 30 letnim stażem, 
wiceprzewodniczący Państwowej 
Komisji Egzaminacyjnej dla Prze-
wodników Tatrzańskich, instruktor 
na kursach lawinowych, obserwa-
tor meteorologiczny w Stacji Badań 
Niwalnych IMGW-PIB na Hali Gą-
sienicowej, autor przewodników po 
Tatrach  i artykułów poświęconych 
pogodzie i bezpieczeństwu w górach.

toMasz
noDzyński

GoŚCie

andrzej 
Maciata

Wspina się od 1992 roku, uczestnik 
wypraw w Himalaje, Andy i do Pa-
tagonii. Współautor nowych dróg na 
Torre Sur w masywie Torres del Pa-
ine, na Sfinksie w Cordilliera Blanca 
i Monstruo w Dolinie Cochamo. Lau-
reat nagrody Jedynka w 2004 roku. 
Instruktor alpinizmu PZA, szkoli nie-
przerwanie od 1997 roku, kierownik 
i wykładowca na kursach instruk-
torskich PZA. Autor wielu artykułów 
dotyczących szkolenia, wypadków, 
historii alpinizmu.

waldeMar 
nieMiec

Sobota, 1 grudnia, 10:00-10:45, sala nr 8
Sobota, 1 grudnia, 14:10-15:00, sala nr 8
Niedziela, 2 grudnia, 11:40-12:30, sala nr 8

Sobota, 1 grudnia, 11:10-12:00, sala nr 9

Sobota, 1 grudnia, 10:00-11:00, sala nr 9
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Od kilkunastu lat zakochana w Pół-
nocy. Skupia się na wyjazdach typu 
adventure, głównie samotnych, bo 
fascynuje ją łączenie specjalistycz-
nych umiejętności z mocną psychiką. 
W outdoorze spędziła kilka lat, bie-
gle porusza się w sztuce bushcraftu. 
W tym roku samotnie przepłynęła 
500 km na Pacyfiku u wybrzeży Ko-
lumbii Brytyjskiej w poszukiwaniu 
endemicznego gatunku niedźwiedzi, 
rok wcześniej przeszła 4700 km po 
szlaku Pacific Crest Trail. 

Góry, przygoda, podróże to ich pasja. 
Od lat przemierzają górskie szlaki. 
Minionej zimy przeszli ponownie 
łańcuch Karpat, tym razem w ciągu 
kalendarzowej zimy. Przez kolejne 
3 miesiące zmagali się z nieprzewi-
dywalną górską pogodą: deszczem, 
śnieżycami, zamieciami, tęgim mro-
zem, odwilżą i wichurami, relacjonu-
jąc zmagania na bieżąco na viamoun-
tains.com i FB/LukKarpatZima.

Przewodnik górski. Jest organizato-
rem trekkingów i przewodnikiem 
górskim w Himalajach Nepalu. 
W 2007 pokonał pieszo 2500 km, po-
dążając Łukiem Karpat z południo-
wej Rumunii do Bratysławy. W 2010 
roku współorganizował wyprawę 
śladami ucieczki z łagru Witolda 
Glińskiego z Jakucka do Kalkuty 
w Indiach. Jest odpowiedzialny za  
program Wielki Szlak Himalajski 
2015-2019, w ramach którego prze-
mierzył wraz z Joanną Lipowczan 
ponad 2500 km, trawersując Himala-
je Nepalu, Indii i Kaszmiru. 

Bartosz
Malinowski

kaMila kielar

krzysztof
story
Z zawodu dziennikarz, z pasji po-
dróżnik. Współpracuje z „Tygodni-
kiem Powszechnym”, „spotkać” moż-
na go w magazynach podróżniczych 
i górskich. W podróży szuka piękna 
natury i unikatowych historii, za naj-
większą wartość uważa ciekawość 
świata. Wspina się, żegluje i wciąż 
próbuje nowych rzeczy. Podczas Ko-
losów 2018 otrzymał Nagrodę Dzien-
nikarzy. Zdjęcia i teksty publikuje na 
www.storyofalife.pl.

weronika 
łukaszewska 
i sławomir 
sanocki

Niedziela, 2 grudnia, 10:55-11:40, sala nr 8 Niedziela, 2 grudnia, 11:50-12:40, sala nr 8

Niedziela, 2 grudnia, 14:50-15:40, sala nr 9 Niedziela, 2 grudnia, 14:50-15:50, sala nr 8
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Sobota, 1 grudnia, 16:20-17:20, sala nr 8

Absolwenci Wydziału Prawa i Admi-
nistracji UW, członkowie Towarzy-
stwa Inicjatyw Prawnych i Krymi-
nalistycznych „Paragraf 22”. Daniel 
zawodowo zajmuje się szeroko ro-
zumianym prawem karnym, oraz 
kryminalistyką, a także prawem cy-
wilnym. Zainteresowania zawodowe 
łączy z turystyką górską i wspinacz-
ką. Interesuje się kryminalistycznym 
badaniem przyczyn wypadków gór-
skich oraz odpowiedzialnością za ich 
spowodowanie. Jest autorem pracy 
pt. Kryminalistyczne i prawne aspek-
ty wypadków śmiertelnych na tere-
nach górskich Jędrzej pasjonuje się 
kryminalistyką – jest współautorem 
książki Strategia Działania Współ-
czesnego Włamywacza.

Ratownik medyczny, ratownik GOPR, 
strażak PSP. Od lat związany z górami 
i ratownictwem. Wulkan energii i po-
zytywnych wibracji.

Założyciel fundacji Medyk Rescue 
Team. Ratownik medyczny, wodny 
i morski, pasjonat gór, podróżnik, 
instruktor ratownictwa i szkolenio-
wiec. Zawodowo z ratownictwem 
związany od ponad 15 lat.

marCin błeński

Daniel braCanović 
i JęDrzeJ kupCzyński 

GrzeGorz 
ozimiński

Współzałożyciel projektu o nazwie 
Terra Incognita Project, zakładają-
cego przejście trzech długodystan-
sowych szlaków na terenie USA, 
tworzących tzw. Potrójną Koronę 
Szlaków Długodystansowych. Na 
swoim koncie ma już, pokonane 
wraz z Maćkiem Stromczyńskim, Pa-
cific Crest Trail (4300 km) oraz Appa-
lachian Trail (3500 km). W tym roku 
przyszedł czas na szlak Continental 
Divide Trail (5000 km). Tym sposo-
bem podróżnik z Polski dołączył do 
elitarnego grona około 400 osób na 
świecie, którym udało się pieszo po-
konać wszystkie trzy szlaki, tworzące 
Potrójną Koronę Szlaków w USA.

alBert 
koŚCiński

Sobota, 1 grudnia, 12:50-1350, sala nr 8
Sobota, 1 grudnia, 15:10-16:10, sala nr 8
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Bernadette
Mcdonald

spotkania autorskie

„Biografów dwóch” – rozmowa 
z  Bartkiem Dobrochem, autorem 
biografii Artura Hajzera, i  z  Mariu-
szem Sepiołą, który napisał książkę 
o Tomku Mackiewiczu (prowadzenie 
Beata Słama)

Bartek doBroch

piotr tryBalski

Piątek, 30 listopada, 
18:00-18:50, sala nr 9

Sobota, 1 grudnia, 19:40-20:35, sala nr 9 Sobota, 1 grudnia, 18:40-19:30, sala nr 9

„W cieniu bohaterów” – 
spotkanie z Bernadette 
McDonald (prowadzenie: 
Ilona Łęcka)

„W trybach góry mordercy” – spotka-
nie z Piotrem Trybalskim, autorem 
książki Wszystko za K2 (prowadzenie 
Ilona Łęcka)

„Jak ściemniają wspinacze” – rozmo-
wa o książce Pęknięty dyskurs pol-
skiego alpinizmu z jej autorką, Agatą 
Rejowską-Pasek, a także z  Krzyszto-
fem Wielickim, Andrzejem Meche-
rzyńskim-Wiktorem i Bogumiłem 
Słamą na temat etyki wspinaczkowej 
(prowadzenie Ilona Łęcka i Beata 
Słama)

aGata 
rejowska-pasek

Sobota, 1 grudnia, 15:00-15:50, sala nr 9

Sobota, 1 grudnia, 17:40-18:30, sala nr 9

rafał fronia

„Anatomia Froni” – spotkanie z Ra-
fałem Fronią, himalaistą, autorem 
książki Anatomia góry (prowadzenie 
Ilona Łęcka)
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mariusz sepioło
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spotkania autorskie

Rozmowa z autorkami monodramu 
Ostatnie 300 metrów wystawionego 
w Teatrze Bagatela w Krakowie, Pa-
trycją Babicką i Magdaleną Zaręb-
ską-Węgrzyn, reżyserem Bartoszem 
Kulasem, oraz aktorką Lidią Olszak; 
Wiesławą Sujkowską, która napisała 
monodram Wanda prezentowany 

„wszystko (?) o wanDzie”

[1] lidia olszak (profil fb), [2] bartosz kulas, [3] wiesława sujkowska, [4] elżbieta sieradziń-
ska; [5] anna kamińska (fot. magda wiśniewska-krasińska), [6] anita Jancia-prokopowicz 
(fot. arch. teatr polski w bielsku-białej), [7] magdalena-zarębska-węgrzyn, [8] patrycja 
babicka

w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej, 
oraz Anitą Jancią-Prokopowicz gra-
jącą Wandę; Elżbietą Sieradzińską, 
autorką książki Wanda Rutkiewicz. 
Jeszcze tylko jeden szczyt”, i Anną 
Kamińską, która napisała książkę 
Wanda. Opowieść o sile życia i śmier-
ci. Prowadzenie Beata Słama.

Wystawa prac autorstwa Ewy Marii 
Romaniak jest projektem podejmu-
jącym dialog pomiędzy pasją twór-
czą a górską. Prace prezentują 100 
szczytów polskich gór, obejmując 
Tatry, Bieszczady, Karkonosze, Gorce 
i Beskidy. Ewa maluje zarówno „por-
trety indywidualne gór”, jak również 
panoramy całych pasm. Dodatkiem 
będą portrety „ludzi gór”. Prace wy-
konane zostały techniką autorską, 
łączącą tradycyjne malarstwo olejne 
z gratażem na płytkach gipsowo-
-kartonowych.

wystawa
100/100 malarstwo 
wolnoŚCi

ewa maria romaniak „100/100 malarstwo wolności – 
68”, olej na płycie, technika własna, 17×19 cm

Piątek, 30 listopada, 19:00-20:30, sala nr 9

[1] [3]

[4]

[7]

[8][6][5]

[2]
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PaNele, PreleKcje

„początki taternictwa zimowego” – Grzegorz folta
Zima. Czas jałowy. Przyroda przeczekuje go, oczekując na nadejście wiosny. 
W  podobny sposób zachowywali się pierwsi działający w Tatrach ludzie. Aż 
do połowy wieku XIX trudno znaleźć jakąkolwiek wzmiankę na temat zimowej 
bytności człowieka w Tatrach. Powstaje zatem pytanie: kiedy i w jaki sposób 
właściwie narodziło się taternictwo zimowe? Kto zatem jako pierwszy odwa-
żył się zimą przekroczyć granicę niemożliwego? Jaki wpływ miał na to słynny 
Edward Whymper? Dlaczego pierwsze zimowe wejście na Gerlach rozpoczęło 
się latem na wierzchołku Mnicha? Odpowiadając na te i wiele innych pytań, w 
świat pionierów zimowego taternictwa wprowadzi Was Grzegorz Folta.
sobota, 1 grudnia, 12:10-13:40, sala nr 9

„solówki a media” – bogusław kowalski
Jednym z najważniejszych punktów programu 16. KFG będzie film Free Solo, 
dokumentujący niesamowite przejście Alexa Honnolda drogi Freerider na 
El Capitanie. Zaistnienie tego dzieła w repertuarze kin jest dowodem na to, że 
wspinaczka bez asekuracji stała się już produktem medialnym. Prowadzący 
panel spróbuje odpowiedzieć na pytania: jakie konsekwencje niesie za sobą 
tworzenie z „żywcowania” produktu medialnego; czy skutkiem tego jest  presja 
wywierana przez media na wspinacza i czy media nie popularyzują w ten spo-
sób mody na wspinaczkę bez asekuracji.
sobota, 1 grudnia,  14:00-15:00, sala nr 8

„przewodnictwo w polsce” – panel dyskusyjny poświęcony przewod-
nictwu górskiemu w polsce, jego aktualnym problemom oraz wyzwa-
niom.
W dyskusji udział wezmą: dr Piotr Cybula – radca prawny, Akademia Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie; dr Dominik Wolski – radca prawny, Górnoślą-
ska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach; Paweł Orawiec – Prezes Zarządu 
Stowarzyszenia Wysokogórskich Przewodników Tatrzańskich; Krzysztof Ku-
lesza  – Prezes Centrum Przewodnictwa Tatrzańskiego; Tomasz Nodzyński – 
Akademickie Koło Przewodników Tatrzańskich im. Zofii i Witolda H. Paryskich, 
SWPT, Szkoła Górska Morskie Oko; Paweł Konieczny – przewodnik beskidzki 
(SKPG Kraków), ratownik GOPR (Zastępca Prezesa Zarządu Grupy Podhalań-
skiej GOPR); Robert Rokowski oraz Marcin Kacperek – międzynarodowi 
przewodnicy wysokogórscy  IVBV/UIAGM/IFMGA, Polskie Stowarzyszenie Prze-
wodników Wysokogórskich. Moderator dyskusji: Bogusław Kowalski – Polski 
Związek Alpinizmu.
sobota, 1 grudnia, 15:10-15:50, sala nr 9

„o fotografii górskiej” – michał sośnicki
sobota, 1 grudnia, 18:40-19:30, sala nr 8

„krakowski Świtak w bodzowie”
plener fotograficzny, prowadzący: Michał Sośnicki
Miejsce: Fort Bodzów, zbiórka w Rynku Dębnickim
Nowość na KFG! Wyjście na wschód słońca z widokiem na Wawel z fortu Bo-
dzów z Michałem Sośnickiem – fotografem specjalizującym się w fotografii gór-
skiej. Spotykamy się w niedzielny poranek w Rynku Dębnickim na przystanku 
autobusowym linii 112, skąd o godzinie 6.16 pojedziemy wspólnie w stronę 
Tyńca. Wysiądziemy na przystanku „Fort Bodzów” i stamtąd pójdziemy oglą-
dać wschód słońca. Istnieje także możliwość dojechania własnymi środkami 
transportu pod Fort. Wschód słońca 7.19.
niedziela, 2 grudnia, 6:00, rynek Dębnicki, przystanek autobusu nr 112

„tatry – bez śladów”
Jan Krzeptowski-Sabała, Tatrzański Park Narodowy
Zero Waste i odpowiedzialna turystyka
sobota, 1 grudnia, 19:40-20:30, sala nr 8
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„skitourowe abC – sprzęt”  
Prowadzenie Wiktor Lorens, KW Kraków, doświadczony skitouro-
wiec i zawodnik skialpinistyczny
piątek, 30 listopada, 18:00-19:00, sala nr 8

„akademia wspinania mazdy” 
Warsztat prowadzi Andrzej Mecherzyński-Witkor
piątek, 30 listopada, 19:15-20:10, sala nr 8

„łańcuchówki w tatrach,  
czyli jak uczynić małe góry dużymi” 
Michał Czech i  Kuba Kokowski opowiedzą o  idei łańcuchówek, 
przybliżą patenty na szybsze wspinanie i przedstawią pomysły na 
ciekawe przejścia.
piątek, 30 listopada, 20:15-21:15, sala nr 8

„autoratownictwo dla każdego? – czyli dyskusja o tym, czy 
w erze smartfonów i śmigłowców trzeba umieć się ratować…”
Tematem 13 z  rzędu prezentacji Waldka Niemca (instruktor alpi-
nizmu PZA, Szkoła Wspinania Kilimanjaro) i Tomka Nodzyńskiego 
(wysokogórski przewodnik tatrzański SWPT, Szkoła Górska Morskie 
Oko) będzie autoratownictwo – rozumiane jako umięjetność pora-
dzenia sobie w przypadku kłopotów w górach.
sobota, 1 grudnia, 10:00-10:50, sala nr 9

„przyczyny wypadków górskich w tatrach”
Andrzej Maciata, ratownik, instruktor TOPR poda przykłady konkret-
nych wypadków turystycznych i taternickich oraz dokona ich analizy.
sobota, 1 grudnia, 11:10-12:00, sala nr 9 

„skitoury w tatrach. Jak bezpiecznie zacząć oraz przegląd 
ciekawych tras o różnym poziomie trudności”
Jacek Będkowski i Marcin Witek – kursylawinowe.pl
sobota, 1 grudnia, 13:50-14:50, sala nr 9

„zanim wyruszysz w góry – bezpieczeństwo na ściance wspi-
naczkowej”
Bogusław Kowalski PZA, Hubert Sobczyński  „Szlaki bez Granic”
Podczas warsztatu omówione zostaną zasady bezpieczeństwa na 
sztucznej ścianie oraz najczęściej popełniane błędy.
sobota, 1 grudnia, 10:00-10:45, sala nr 8

warsztaty „Bezpieczne 
GÓry i skały”

partnerem warsztatÓw Jest pzu
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„bezpieczny kazbek – czyli co robią polscy ratownicy na kau-
kazie?” 
Marcin Błeński i Albert Kościński
sobota, 1 grudnia, 16:20-17:20, sala nr 8

„10 największych błędów, które polacy popełniają podczas 
wyprawy na kazbek. poznaj je, aby ich nie powtarzać”
Ewa Stachura i Nika Gomiashvili (Mountainfreaks.ge)
sobota, 1 grudnia, 17:30-18:30, sala nr 8

„skitoury w tatrach – frajda i ryzyko, którym trzeba zarzą-
dzać”
Kuba Hornowski,  instruktor narciarstwa wysokogórskiego, zawo-
dowy ratownik  TOPR, przewodnik tatrzański II klasy, instruktor  
5+ Szkoła Górska
niedziela, 2 grudnia, 10:00-11:30, sala nr 9

„skitourowe zakopane” – „10 złotych rad dla początkującego 
skitourowca” 
Mateusz Mróz i Jakub Brzosko - skiturowezakopane.pl. Wykład ma 
na celu pomóc rozwiązać osobom początkującym najczęstsze prob-
lemy związane z  sprzętem, bezpieczeństwem, ubiorem, techniką, 
wyborem tras.
niedziela, 2 grudnia, 15:50-17:30, sala nr 9

„o czym każdy zimowy taternik i turysta powinien pamiętać, 
czyli zima w górach dla rozważnych”
Jan Kuczera i  Łukasz Depta, Instruktorzy Alpinizmu PZA, TOPR, 
Szkoła wspinania HardRock
Prelegenci opowiedzą o  najbardziej istotnych elementach, które 
wpływają zimą w  górach na nasze bezpieczeństwo. Omówią po-
szczególne zagrożenia i wskażemy jak można się przed nimi zabez-
pieczyć lub je minimalizować.
niedziela, 2 grudnia, 10:00-11:30, sala nr 8

„warsztaty petzl – sztuka zjazdów”
Bogusław Kowalski zaprezentuje procedury, sposoby wybrnięcia 
z sytuacji awaryjnych oraz omówi typowe błędy popełniane przez 
wspinaczy.
niedziela, 2 grudnia, 11:40-12:30, sala nr 8 

„warsztaty wspinaczkowe – o mowie wewnętrznej we wspi-
naniu” 
Prelekcja Łukasza Gruszczyńskiego o znaczeniu mowy wewnętrz-
nej we wspinaniu. Będzie o tym, jak rozpocząć pracę nad wewnętrz-
nym przekazem w  życiu codziennym, by płynnie przełożyć ją na 
wspinanie. Wyjaśnione zostanie znaczenie mowy wewnętrznej 
w budowaniu pewności siebie wspinaczy.
niedziela, 2 grudnia, 13:40-14:40, sala nr 8

„nasze skały” – podsumowanie działalności inicjatywy Śro-
dowisk wspinaczkowych „nasze skały” w 2018 roku
niedziela, 2 grudnia, 16:00-17:00, sala nr 8
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Bezpieczeństwo ponad 
wszystkie góry świata
PZU wraz z GOPR czuwa 
nad bezpieczeństwem miłośników 
wycieczek górskich
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