


Zapraszamy na
20. Krakowski Festiwal Górski

Ubezpieczenie w polskie góry.
Działa także poza szlakami.

Ochrona jest aktywna także do 30 km po przekroczeniu granicy. 
Obejmuje 40 sportów i aktywności górskich.
Ubezpiecz się na rok lub sezon już od 44 zł.

szlakibezgranic.pl 22 100 26 00

Ochronę zapewnia



Od 20 lat Krakowski Festiwal Górski 
jednoczy środowisko górskie, bardziej niż 
jakiekolwiek forum, grupa czy serwis wspi-
naczkowy. To okazja do spotkania na żywo, 
rzecz warta podkreślenia w dzisiejszych 
czasach. Tu nie liczy się liczba odsłon 
czy like’ów, ani nawet cyfra, bo przecież 
łączy nas frajda, jaką czerpiemy z ruchu, 
z dotyku skały, ostrza dziaby siadające-
go w lodzie, a także ambicje, wyzwania 
i koczowniczo-buntowniczy styl życia. KFG 
to unikalny festiwal filmowy i jednocześnie 
wspinaczkowe podsumowanie roku.

20. Krakowski Festiwal Górski odbędzie się 
w formule tradycyjnej w dniach 10-11 grud-
nia w Centrum Kongresowym ICE Kraków. 
Dodatkowo po festiwalu od 12 grudnia do 
15 stycznia 2023 będzie działała festiwalo-
wa platforma online na playkrakow.com.

Od początku istnienia festiwalu za stronę 
merytoryczną i pieczołowitą selekcję 
festiwalowych wydarzeń odpowiada 
największy w Polsce serwis wspinaczkowy 

- Wspinanie.pl. Jednak okrągła rocznica 
zobowiązuje. Czy organizatorom KFG uda 
się przeskoczyć poprzeczkę, podnoszoną 
systematycznie przez 20 lat? 

W tym roku festiwal odwiedzi ponad 20 
gości, między innymi: Mélissa Le Nevé, 
Hans Kammerlander, Stefan Glowacz, Mi-
chaił Fomin i Nikita Bałabanow, Peter Peru 
Chrzanowski oraz bohater filmu Slegato 
– Alfredo Webber. O swoich tegorocznych 
wyczynach opowiedzą również świetni 
polscy wspinacze górscy i skałkowi.

Tradycyjnie podczas festiwalu odbędą się 
dwa konkursy filmowe, polski i między-
narodowy. Na dużym ekranie zobaczymy 
ponad 40 filmów. Najciekawsze produkcje 
otrzymają prestiżową nagrodę filmową 
KFG w poszczególnych kategoriach. Filmy 
będą oceniane przez znamienite jury 
– w jego składzie znajdziemy dwóch laure-
tatów International Alliance for Mountain 
Film Grand Prize – Dariusza Załuskiego 
i Kietha Partridga, których wspierać będą 

Piotr Głowacki, Marcin Polar i Monika 
Witkowska. Publiczność wybierze też swój 
ulubiony film.

Tradycyjnie ważnym elementem KFG 
będą również warsztaty: wspinaczkowe, 
alpinistyczne, lawinowe, skitourowe oraz 
te z autoratownictwa i pierwszej pomocy. 
W tym roku ratownicy górscy i wykwali-
fikowani instruktorzy poprowadzą łącznie 
około 15 warsztatów i szkoleń.

Miłym uzupełnieniem festiwalowego 
weekendu będzie również kiermasz, który 
od chwili przeniesienia KFG do przestron-
nych wnętrz ICE Kraków ma coraz więcej 
do zaoferowania – to świetna okazja do 
sprawienie prezentów dla wspinaczy i gór-
skich pasjonatów.

To tylko wybrane punkty programu – 
festiwalowy weekend zapowiada się 
naprawdę ciekawie! 

Zapraszamy!

Zapraszamy na
20. Krakowski Festiwal Górski







Sala Główna S1 Sala Kinowa S2 Sala Kinowa S3A

11.00–11.30  
 Główna Grań Tatr samotnie – Wadim Jabłoński 11.00–12.50 

Polski Konkurs Filmowy
Śniła mi się połonina  

po projekcji spotkanie z reżyserem  
Robertem Żurakowskim oraz scenarzystką 

Małgorzatą Mielcarek

11.00–12.50  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

 11:00-11:40 Dhaulagiri
 11:40-12:00 Egoland
 12:00-12:10 Sunbirds

 12:10-12:50 Balkan Express

11.40–12.10  
 Łańcuchówka Expander solo – Maciej Kimel

12.20–12.50  
 Nowa droga na Uli Biaho Gallery zimą 

Marcin Tomaszewski i Damian Bielecki
12.50–13.30

Polski Konkurs Filmowy
Babcia na medal

po projekcji spotkanie z reżyserką  
Iloną Ptak i Barbarą Prymakowską

13.00–13.40  
Z kamerą w strefie śmierci 
Oswald Rodrigo Pereira

13.00–14.05 
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

Dhaulagiri is my Everest 

14.05–15.25 
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

Adam Ondra. Pushing the Limits

15.25–16.20 
Polski i Międzynarodowy Konkurs Filmowy

Droga  
po projekcji spotkanie z reżyserem Wojtkiem 
Kozakiewiczem oraz Maciejem Dobrzańskim 

13.50–14.20  
Speed Solo na Grand Capucin  – Filip Babicz

13.40–15.50 
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

13:40-14:23 House of the Gods
 14:23-14:31 Dreaming of a better Place

 14:31-15:06 Everest. by Those Who Were There
 15:06-15:50 Alpine Trilogy (Doggystyle)

14.30–15.10  
Drogą Troszczinienki na Aksu Północny 

Maciej Bedrejczuk, Paweł Karczmarczyk  
i Piotr Sułowski

15.20–15.50  
El Corazon na El Capie 

Karolina Ośka i Michał Czech

16.00–17.00  
Pionierski skialpinizm 
Peter Chrzanowski

16.00–17.35  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy 

 16:00-16:08 Be Inspired
16:08-16:16 Moving Forward
16:16-17:35 Longing for Áhkká

16.30–16.55
Pokaz pozakonkursowy 

Wejdź na swój szczt
po projekcji spotkanie z Anną Radziejowską

17.10–19.00  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy 

 Mendiak 1976
po projekcji spotkanie z reżyserem  

Luisem Arrieta Etxeberria i uczestnikami 17.05–20.50
Międzynarodowy Konkurs Filmowy. 

 An Accidental Life
 The Last Mountain. The Story of Tom Ballard

17.45–20.20  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy  

„Kobiety w filmie górskim”
 17:45-18:06 Big Things to Come

 18:06-18:33 A Woman’s Place
 18:33-18:51 This is Beth
18:51-20:20 Wild Waters

19.00–19.10  
Nagroda „Taternika” 2022 – Górskie dzieło życia

Marian Bała

19.20–20.30  
Kobiece Action Directe – Mélissa Le Nevé

20.40–20.55  
 Kraków Mountain / Climbing Award 

- Stefan Glowacz, AKA Kraków 1976,  
Michał Czech i Karolina Ośka

21.00–22.30  
Stefan Glowacz
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Sala Warsztatowa S3B Sala Konferencyjna S4A Sala Konferencyjna S4B

11.00–11.45  
Bezpieczni i rozważni w Tatrach z dziećmi  

Stowarzyszenie Oświatowe im. Adolfa Hyły 
Jan Cięciak w

11.00–12.10  
 Górscy detektywi  

spotkanie z Elżbietą Sieradzińską i Maciejem 
Kwaśniewskim, autorami książek o górskich 

tajemnicach, prowadzenie Beata Słama

11.00–12.30  
Warsztat nr 1. Nawigacja  

Fundacja GOPR (wcześniejsze zapisy)

11.55–12.40  
Czy można po górach chodzić ekonomicznie  

Leszek Cichy

12.20–13.30  
Hettie Dyhrenfurth – memsahib w Himalajach  
 o wybitnej kobiecie gór rozmawiają Ewa 
Grzęda i Monika Mańczyk–Krygiel oraz 

Katarzyna Okuszko

12.45–14.15  
 Warsztat nr 2. Pierwsza pomoc  

Fundacja GOPR (wcześniejsze zapisy)

12.50–14.05  
Akademia Keena. Najczęściej  
popełniane błędy w górach 

Rafał Król

13.40–14.40  
 Polacy w górach Północnego Karakorum  

Janusz Majer

14.30–16.00  
Warsztat nr 3. Nawigacja 

Fundacja GOPR (wcześniejsze zapisy)

14.15–15.30
Góry lajków, czyli o plusach i minusach mediów 

społecznościowych w turystyce i wspinaczce 
wysokogórskiej  

Waldek Niemiec i Tomasz Nodzyński

14.50–14.40  
 Góry i skrzydła 

 rozmowa o Adamie Karpińskim Akarze, 
z autorem jego biografii, Krzysztofem 
Marchlewiczem, i twórcą filmu Nanda 

Devi East 1939 Sebastianem Kłosokiem, 
prowadzenie Bartek Dobroch

15.40–16.50  
Warsztat PETZL:  Zjazdy Co należy wiedzieć 
o zjeżdżaniu na linie. Procedury, patenty, 

zagrożenia, wypadki 
Bogusław Kowalski, Maciej Ciesielski

16.10–17.30  
 Historia filmu górskiego  

Roberto Mantovani
17.00–17.50  

10 najlepszych tras skiturowych w Tatrach, 
Bieszczadach, Alpach, Bałkanach i Norwegii  

Wojciech Szatkowski i Mateusz Mróz 
Skitour School

16.15–17.45  
Warsztat nr 4. Pierwsza pomoc  

Fundacja GOPR (wcześniejsze zapisy)

18.00–18.50  
Warsztat wspinaczkowy  

Andrzej Mecherzyński-Wiktor i Marcin 
Kopciński

17.40–18.20  
 Świadomość kadru, czyli jak zrobić  

dobre zdjęcie wspinaczkowe 
Marcin Ciepielewski / Cumulus

 18.00–22.15  
Wieczór sympatyków klubu  

Polskie Himalaje19.00–20.50  
Pokaz filmu pozakonkursowego. The Scale of 
Hope | Climate, Climbing and Systemic Change 
oraz rozmowa o filmie: Marek Raganowicz, 

Justyna Filipek, Kamila Kielar

18.30–20.00  
Wymiana asekuracji na Zerwie 

panel dyskusyjny, prowadzenie SAKWA



Sala Główna S1 Sala Kinowa S2 Sala Kinowa S3A

10.00–10.55 
Wanda Rutkiewicz i film górski:  

Temperatura wrzenia (reż. Andrzej Zajączowski) 
i Karnawał pod Cerro Torre  

(reż. W. Rutkiewicz)

10.00–10.55  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

 Ephermal 

10.00–11.50  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

 10.00–10.31 The Call of the Siren
 10.31–11.00 Spindrift – The Barry Blanchard Story

 11.00–11.38 Midday at Midnight
 11.38–11.50 A Baffin Vacation11.00–11.30 

Samotnie na El Capie 
Małgorzata Jurewicz

11.00–12.00
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

  Slegàto (Untied) 
po projekcji spotkanie z reżyserem Gabriele 
Donatim i wspinaczem Alfredo Webberem 12.00–14.00 

Międzynarodowy Konkurs Filmowy

 12.00–12.35 Free rider
 12.35–13.00 Jötunn

13.00–14.00 The Mirage

11.40–12.10  
Broad Peak i Gasherbrum II na nartach 

Bartek Ziemski 12.00–13.10
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

 Wallride 
po prelekcji spotkanie ze Stefanem 

Glowaczem (rozmowa o filmie)

12.20–13.00  
K2 i Broad Peak 

Piotr Krzyżowski i Mariusz Hatala

13.10–14.30 
Annapurna III w stylu alpejskim 

Michaił Fomin i Nikita Bałabanow

13.20–13.50  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

 North 6

13.50–14.25  
Międzynarodowy Konkurs Filmowy

 Kumari. A Father’s Dream

14.10–15.30 
Polski Konkurs Filmowy

14.10–14.40 Trufla
po projekcji spotkanie  

z reżyserem Marcinem Tasiemskim

14.40–15.30 Nasze góry  
po projekcji spotkanie  

z reżyserem Kobasem Laksem

14.40–16.10  
Legenda himalaizmu i skialpinizmu  

Hans Kammerlander 14.25–16.30 
przerwa

16.20–17.10 
Kulisy Białej odwagi  

o pracy nad filmem rozmawiamy z Marcinem 
Koszałką, Filipem Pławiakiem, Andrzejem 

Marciszem i Marcinem Polarem, prowadzenie 
Bartek Dobroch

16.30–21.15  
Pokaz filmów pozakonkursowych  

„Historia filmu górskiego”.

16.30–17.35 King Lines 
reż. Josh Lowell i Peter Mortimer, USA, 2008

  
17.35–18.35 Autana  

reż. Alastair Lee, Wielka Brytania,  
2012 – Grand Prix KFG 2012

  
18.35–19.35 Valhalla  

reż. Ben Sturgulewski, Nick Waggoner,  
USA, 2013 – Najlepszy film freeride KFG 2013

  
19.35–21.15 Italia K2 – Riprese di Mario Fantin  

reż. Mario Fantin, Włochy, 1955

17.20–17.50  
Ceremonia wręczenia  
Grand Prix KFG 2022  
– nagrody filmowe

18.00–21.00  
Pokaz wybranych nagrodzonych filmów  

KFG 2022
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Sala Warsztatowa S3B Sala Konferencyjna S4A Sala Konferencyjna S4B

10.00–11.15  
Akademia Keen. Zimowe bezpieczeństwo  

w górach
Rafał Król

10.00–11.00  
Co czytają ludzie gór 

książki polecają. Ewa Grzęda, Agnieszka 
Jurczyńska–Kłosok, Bartek Dobroch,  

Janusz Majer i Piotr Trybalski,  
prowadzenie Beata Słama

11.25–12.35  
Warsztaty PETZL: Stanowiska i asekuracja 
podczas wspinaczki wielowyciągowej. Czy 

stosowanie się do obowiązującego od wielu lat 
kanonu zawsze jest bezpieczne?  

 Maciej Ciesielski i Bogusław Kowalski

11.10–12.00  
Skitury. Kompletny narciarski podręcznik 
 spotkanie autorskie – Anna Figura, 

prowadzenie Beata Słama

11.00–12.30 
Warsztat nr 5. Nawigacja  

Fundacja GOPR (wcześniejsze zapisy)

12.45–13.55  
Jak boli, to rośnie – prawdy i mity o treningu 

wspinaczy  
MotionLab, prowadzenie Andrzej 

Mecherzyński-Wiktor

12.10–13.30  
Wanda Rutkiewicz – rok jubileuszowy.  

Świat po Wandzie. Jak dziś wspinają się Polki 
w spotkaniu udział wezmą Zofia Bachleda, 

Ilona Gawęda, Małgorzata Jurewicz, Karolina 
Ośka, Monika Witkowska, prowadzenie 

Katarzyna Okuszko

12.45–14.15  
Warsztat nr 6. Pierwsza pomoc  

Fundacja GOPR (wcześniejsze zapisy)

14.10–15.20  
Skitury z dziećmi 

Monika Strojny / Szkoła 5+

13.40–14.40 
Projekt Tatry 

 spotkanie autorskie – Szymon Ziobrowski, 
prowadzenie Beata Słama

15.30–16.45  
 Skitourowy Trawers Tatr  

Kursylawinowe.pl

14.50–16.20 
Gruzja. najpiękniejsze 3 i 4–tysięczniki dla 

każdego – Góra Anioła, Chaukhi, Orcveri, Laila, 
Tetnuldi 

Ewa Stachura i Nika Gomiashvili – Mountain 
Freaks Mountain Travel & Adventure Agency

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego 
funduszu celowego.
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Festiwal, który 20 lat temu zapoczątkowała grupa pasjonatów 
stale się rozwija. Przez lata wypracował wiele nowych formatów, 
stając się imprezą wielotematyczą, z powodzeniem łącząc kultu-
ralne i sportowe górskie wątki.

W 2021 roku spełniliśmy marzenie swoje i wielu widzów organi-
zując imprezę w nowoczesnych wnętrzach ICE Kraków. Oblicze 
KFG zmieniła również online’owa platforma playkrakow.com, to 
dzięki niej możecie cieszyć się górami przez dodatkowy miesiąc.

Jako organizatorzy z nostalgią wspominamy początki, jednak na 
kilka dni przed 20. KFG skupieni jesteśmy na tym, aby kolejna 
edycja krakowskiej imprezy przypadła Wam do gustu.

Jubileusz to dobra okazja, aby podziękować tym wszystkim, którzy 
mieli swój wkład w historię KFG: Rafałowi Ziobro, Piotrowi  
Drożdżowi, Markowi Obarze, Jackowi Tokarskiemu, Adamowi  
Zychowi, Piotrowi Pustelnikowi, Krzysztofowi Wielickiemu, Ja-
nuszowi Majerowi, Adamowi Pustelnikowi, Janowi Krzysztofowi, 
Marcinowi Koszałce, Dariuszowi Załuskiemu, Robertowi Sowie, 
Wojtkowi Kozakiewiczowi, Janowi Wierzejskiemu, Łukaszowi 
Jankowskiemu, Michałowi Gurgulowi, Monice Hajnos, Joannie 
Turkot, Dorocie Dubickiej, Wojtkowi Kołkowi, Adamowi Kokoto-
wi, Beacie Słamie, Ilonie Łęckiej, Waldkowi Niemcowi, Tomkowi 
Nodzyńskiemu, Kacprowi Tekielemu, Piotrowi Sztabie, Andrzejowi 

Mecherzyńskiemu-Wiktorowi, Jackowi Kudłatemu, Tomaszowi 
Przesmyckiemu, Maćkowi Oczko, Natali Zarzyckiej, Bogusławo-
wi Kowalskiemu, Maćkowi Ciesielskiemu, Januszowi Gołąbowi, 
Andrzejowi Maciacie, Ewie Lazar, Agnieszce Śmiałek, Pawłowi 
Marchlewiczowi, Marcinowi Męczyńskiemu, Katarzynie Gaczorek, 
Joannie Biernackiej-Goworek, Łukaszowi Kręglickiemu, Jarkowi 
Dziedzickiemu, Bartkowi Zegarskiemu, Joannie Świątek, Adeli 
Jakubiak, ekipie KW Kraków, i last but not least, wolontariuszom 
Wagabundy, bez których nie byłoby KFG. 

Trudno sobie wyobrazić festiwal bez wsparcia takich patronów jak 
TOPR, PZA, TPN, Fundacji Kukuczki  – dziękujemy.

Nie sposób też nie podziękować naszym wieloletnim sponsorom, 
którzy utożsamiają się z ideą festiwalu i rozumieją, jaką odgrywa 
rolę w naszym środowisku. Znajdziemy wśród nich firmy (marki) 
takie jak: PZU, Marmot, Petzl, ISPO, Polar Sport, Region Tyrol, 
Namaste, Cumulus, Nikwax, Camp, LYO. 

Specjalne podziękowania kierujemy do Rektora i Uniwersyetu 
Ekonomicznego w Krakowie, który gościł festiwal przez 17 edycji.

Dziękujemy również za wsparcie jakiego udziela nam Miasto 
Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe, spółka 5020 oraz ekipa 
Playkrakow.com. 

20 lat Krakowskiego 
Festiwalu Górskiego





Who are 
you?  

I’m a rock 
climber. 

Kilka słów 
o wspinaczce 

skalnej.

Stefan Glowacz na jednej z dróg w USA pod-
czas swojej słynnej wspinaczkowej podróży 
dookoła świata pod koniec lat. 80.
fot. Uli Weismaier



Wszędzie tam, gdzie ze skałą kontakt mają dłonie i stopy, mówi-
my o wspinaczce skalnej. To drogi na wielkich ścianach, mniejsze 
skały i głazy, czyli bouldery - ale przecież wspinania nie trzeba 
tłumaczyć. Wspinacz wie, kiedy nim zostaje. I nie chodzi tylko 
o cyfrę, łączy nas o wiele więcej.

Przede wszystkim nieodparta chęć kontaktu ze skałą. Ruch wspi-
naczkowy, który angażuje ciało i umysł na tak wielu poziomach, 
zimna krew, gdy na limesie wychodzimy nad przelot, albo man-
tlujemy wysoko nad kraszem. Wspinaczkowa rozkminka, patenty, 
precyzja, drobne korekty, gdy pracujemy nad trudnym ruchem.

Łączy nas też język, którego używamy, rozmawiając o drodze albo 
problemie, ożywiona gestykulacja pod skałą. Okrzyki radości, 
wybuchy gniewu, frustracja. Wspinaniu towarzyszy cały wachlarz 
emocji, dla nas oczywistych, dla reszty świata w dużej mierze 
niezrozumiałych. Nasze aspiracje, styl życia i problemy łączą nas 
jeszcze bardziej.

W realnym świecie, czyli tam gdzie nie liczy się liczba polubień 
i udostępnień, cenimy to wzajemne zrozumienie, a także zaufanie 
i wsparcie. „Dawaj, dawaj”, „dobra próba” czy przybita piątka po 
udanym przejściu to o wiele więcej niż „like” na Instagramie. Part-
nerstwo liny to wyświechtany frazes, którym się brzydzimy. Bo po 
co mówić o rzeczach oczywistych?

Wspinanie to wytrych, za pomocą którego poznajemy świat. 
Hiszpania, Grecja, Maroko, USA, Kanada, Chiny i Madagaskar to 
miejsca, których część z nas z pewnością by nie odwiedziło, gdy-
by nie wspinanie. Po tripe wymiana doświadczeń. Polecane drogi, 

patenty na krzonowanie, wskazówki jak znaleźć wejście w drogę, 
ale też czego poza wspinaniem warto spróbować. To wszystko też 
nas łączy.

Co jeszcze nas łączy? Poczucie humoru, V-kształtne sylwetki, 
ubrudzone magnezją plecaki i torby, szafy pełne kolorowego 
sprzętu (czy wam ten zapach też się tak dobrze kojarzy?), po-
klejone plastrami puchówki, szorstkie opuszki, magiczna pompa 
(gdy palce się pocą na samą myśl o trudnym przechwycie), bunt, 
awangarda, liny na różne okazje, zeszyty z wpisanymi drogami, 
szczotki do czyszczenia chwytów, podejściówki, przewodniki 
na półce, wymięte kartki A4 z topo na dnie bocznych kieszeni 
plecaków, wspinaczkowe aplikacje w telefonie, cała bateria butów 
wspinaczkowych, łącznie z tymi dziurawymi, które już dawno 
powinniśmy je wyrzucić, ale na ścianie jeszcze dają radę, wspi-
naczkowy luz, a równocześnie wspinaczkowa napinka i na koniec: 
przeświadczenie o wyższości wspinania nad innymi aktywnościa-
mi, które niektórzy starają się ukryć, żeby było miło, ale w głębi 
serca wszyscy wiemy, że to prawda. Bo nic nie może się równać ze 
wspinaniem.

Góry, skały, baldy. Niektórzy wybierają jeden z tych obszarów, inni 
z powodzeniem mieszają je w różnych proporcjach. Dla własnej 
przyjemności, dla satysfakcji, dla bycia częścią tej nadal stosun-
kowo niewielkiej społeczności. Dla finezji ruchu, dla wyzwań, dla 
przebywania w alternatywnym świecie, w którym życie nie jest 
łatwe, ale jest proste. Dla sobie tylko znanych powodów. I nic niko-
mu do tego.

We are rock climbers!



Kraków Climbing Award
Kraków Mountain Award

edycja 2022

Kraków Climbing Award – Lifetime Achievement 2022 
Stefan Glowacz

Kraków Climbing Award – Best Achievement 2022 
Karolina Ośka i Michał Czech

Kraków Mountain Award – Values 2022
Akademicki Klub Alpinistyczny 

Shakhaur 1976



W 2018 roku po raz pierwszy wręczyliśmy  wyróżnienia Kra-
ków Climbing Award i Kraków Mountain Award. Chcieliśmy tym 
samym wyrazić szacunek dla wspinaczy i ich fantastycznych 
osiągnięć, docenić ich wkład w rozwój naszego sportu, podzięko-
wać za inspirację.

Kraków Climbing Award – Lifetime Achievement
(za wkład w historię wspinania skalnego)

W 2018 roku Kraków Climbing Award powędrowała do Jerry’ego 
Moffatta. Rok później do jego rodaka Bena Moona. Tych panów, 
pierwszoligowych graczy sceny wspinaczkowej lat 80. i 90. XX 
wieku, nie trzeba chyba bliżej przedstawiać. Obaj byli oczywiście 
gośćmi KFG. Po pandemicznej przerwie wracamy do tego wyroż-
nienia. W 2022 roku efektowna statuetka powędruje do kolejnej 
legendy – Stefana Glowacza!

Kraków Mountain Award – Best Achievement

W roku 2018 nagrodę górską otrzymał Andrzej Bargiel za pierw-
szy w historii zjazd z K2 (8611 m). Rok później na wyróżnienie 
w pełni zasłużył Łukasz Dudek – za przejście drogi Tortour 8c 
w austriackim paśmie Hochschwab Gebirge. Było to prawdopo-
dobnie pierwsze powtórzenie tej linii, do tego zrobione samotne. 
W 2020 roku nie mieliśmy wyjścia – znów rewelacyjnym przej-
ściem popisał się Łukasz. I znów samotnym. Wtedy Łukasz na 
celownik wziął Pan Aromę 8c, wielki klasyk Alexa Hubera na Cima 
Ovest di Lavaredo w Dolomitach. Rok temu górskie wyróżnienie 
trafiło do trójki taterników za zimowego Expandera. Na począt-
ku marca 2021 roku zespół w składzie Maciek Ciesielski – Piotr 
Sułowski – Kacper Tekieli w czasie 43 godz. 50 min pokonał 
tatrzańską łańcuchówkę składająca się z 4 Sprężyn, biegnących 
na 4 różnych ścianach.

Kraków Climbing Award – Best Season

Laureatem tego wyróżnienia dwukrotnie, w latach 2018 i 2019, 
został Piotrek Schab. To jedyny polski wspinacz, który sięgnął 
łańcucha drogi 9b – w 2019 przeszedł Fight or Flight w Olianie. 
W „olimpijskim” 2021 roku nagroda powędrowała w ręcę Aleksan-
dry Mirosław, naszej utytułowanej zawodniczki we wspinaczce na 
czas – dwukrotnej mistrzyni świata, rekordzistki świata i olimpijki 
z Tokio (4. miejsce). Wspinaczka skalna i sportowa łączy wiele 
konkurencji i rodzajów wspinania. Piękną emanacją najważniej-
szych jej wartości jest wspinanie w wielkich ścianach Yosemite. To 
właśnie na El Capitanie miało miejsce wiele historycznych wyda-
rzeń ściśle związanych z rozwojem wspinania skalnego. I dlatego 
tak ucieszyła nas wspinaczka Karoliny Ośki i Michała Czecha – 
klasyczne przejście El Corazon 5.13b to nie tylko wyczyn sportowy, 
ale również piękna wspinaczkowa przygoda, realizowana w skrom-
nym, pełnym uśmiechu i umiejętności stylu à la KW Sakwa. 

Kraków Mountain Award – Values

W 2019 roku po raz pierwszy przyznaliśmy również wyróżnienie 
podkreślające wartości, jakimi kierujemy się w górach.  Naczelnik 
TOPR Jan Krzysztof odebrał nagrodę Values / Góry Wartości. 
W ten sposób chcieliśmy docenić ratowników i podziękować im 
za zaangażowanie w pomoc niesioną w górach. Do tych szczyt-
nych idei nawiązujemy podczas 20. KFG. Zwłaszcza, że nadarza 
się świetna okazja – za sprawą baskijskiego filmu Mendiak 1976, 
wracamy do niezwykłych wydarzeń na afgańskim Shakhaurze. To 
tam wielkimi zgłoskami „fair play” wsławili się uczestnicy krakow-
skiej wyprawy Akademickiego Klubu Alpinistycznego. I to właśnie 
do bohaterów wydarzeń z lat 70. powędruje tegoroczna Kraków 
Mountain Award – Values.  

Organizatorzy KFG – wspinanie.pl



Wyprawa wspinaczy z Akademickiego Klubu Alpinistycznego z Kra-
kowa miała wyjątkowy przebieg. Los postawił ich przed wyzwaniem, 
któremu sporostali doskonale. W potrzebie znaleźli się Baskowie 
wspinający się na pobliskim siedmiotysięczniku. Polacy, działający 
pod kierownictwem Adama „Szmaty” Krawczyka, ruszyli z pomocą 
i zrealizowali niezwykle skomplikowaną i niebezpieczną akcję ratun-
kową. Zdołali uratować życie baskijskiemu alpiniście. Przyjaźń mię-
dzy uczestnikami obu wypraw trwa do dziś. Na KFG bę dziemy mieli 
okazję spotkać się z nimi i docenić dochowanie przez nich zasad 
etosu górskiego. Będą z nami Adam Krawczyk (kierownik wyprawy), 
Staszków Emil (lekarz wyprawy), oraz uczestnicy – Bogdan Strzel-
ski, Andrzej Samolewicz, Roman Bieniek, Kazimierz Liszka, Zbigniew 
Dudrak, Andrzej Pawlik i Magdalena Zazula (żona uczestnika).

Sobota, S1, 17:10-19:00

Urodził się w 1931 roku. Instruktor taternictwa, fotograf, 
taternik i alpinista, himalaista, z wykształcenia i zawodu dr 
chemii, narciarz. Jak sam o sobie mówi: „kawał h...historii 
polskiego himalaizmu”. Oprócz Tatr wspinał się w Alpach, 
na Kaukazie, w Hindukuszu, na Spitsbergenie, w Hima-
lajach. Autor pierwszych wejść, np. na KoheTez. Zdobył 
Noszak i Kohe Bandaka. Za swoje największe sukcesy 
uważa trawers Szachaur–Nadir Szach w Hindukuszu – to 
były dwa drugie wejścia na te szczyty nowymi drogami, 
oraz trzecie przejście diretissimy północno-wschodniej 
ściany Dychtau na Kaukazie. Jest honorowym członkiem 
KW Kraków, PZA, Krakowskiego Akademickiego Klubu 
Alpinistycznego. Pan Marian nie mógł osobiście odebrać 
Nagrody w Lądku, poprosił o wręczenie mu jej podczas 
KFG. Oczywiście prośba Laureata została spełniona.

Sobota, S1, 19:00-19:10

Akademicki Klub Alpinistyczny
Shakhaura 1976

Kraków Mountain Award – Values

Marian Bała

Nagrody

Nagroda „Taternika”  
Górskie Dzieło Życia



Manikia, Grecja. Świetne miejsce do wspinania dla Sashy DiGiulian i Alexa Megosa: kolorowe, przewieszone 
ściany, tufy i jaskinie – marzenie wspinacza sportowego. Dla jak największej skuteczności używają kasków 
SIROCCO oraz uprzęży HIRUNDOS z serii PERFORMANCE. © 2022 - Petzl Distribution - sambie.fr



Życie dla gór, czy góry dla życia? Kammerlander mówi tak:

Gdybym miał określić swoje życie dwoma słowami, byłyby 
to góra i dolina. Do dziś mam w pamięci żywy obraz naszego 
nauczyciela ze szkoły podstawowej w Ahornach, opowiada-
jącego o najwyższej górze świata, lub jak z bratem, siedząc 
w izbie przed radiem, śledzimy całymi dniami wejście trzech 
saksońskich alpinistów na Große Zinne. Nawet nie śmiałem 
marzyć, że sam stanę kiedyś na szczycie Mount Everestu, nie 
mówiąc już o innych najwyższych górach globu.

A jednak tak właśnie się stało, Kammerlander świętował suk-
cesy na najwyższych szczytach całego świata. Wspinał się 
z najlepszymi, w tym wielokrotnie z Reinholdem Messnerem, 
z którym zdobył siedem ośmiotysięczników i dokonał pierw-
szego w historii trawersu dwóch z nich, Gaszerbrum I i II. 

W 1986 roku, gdy Messner zdobył jako pierwszy człowiek 
w historii wszystkie 14 ośmiotysięczników (bez dodatkowe-
go tlenu), ich drogi rozeszły się. Kammerlander rozpoczął 
eksplorację najwyższych gór świata na własnych zasadach. 
Jako pierwszy zjechał na nartach z Nanga Parbat. Później po-
dobny wyczyn powtórzył na Evereście, z tym że ze względu 
na warunki nie udało musie się wykonać pełnego zjazdu bez 
odpinania nart. 

Dla wielu jednak bardziej imponujący jest jego alpejski doro-
bek. W najwyższych górach Europy przeszedł ponad 3500 
dróg! Wytyczył około 50, a około 60 dróg o trudnościach mi-
nimum VI solo. Wspinał się oczywiście na najsłynniejszych 
północnych ścianach Eigeru, Matterhornu i Grandes Jorasses. 
W Dolomitach wspinał się wielokrotnie na północnej ścianie 
Tre Cime, południowej Marmolady, północno-zachodniej 

GOŚCIE

Hans Kammerlander
Hans Kammerlander jest jednym z największych alpinistów wszech 

czasów. Jego wyczyny w górach wysokich budzą uznanie, a sama 
ilość przewspinanych metrów w Alpach, nawet dzisiaj, gdy wszyscy 

wspinają się szybko, zwala z nóg. Kammerlander przeżył sukcesy, 
porażki i największe tragedie. W górach poznał wielu przyjaciół, ale 
niestety wielu też stracił. Musiał przepracować traumy, pogodzić się 

z losem, a powrót w góry nieraz był trudny. 

Niedziela, 11 grudnia, 14.40–16.10 – Sala S1



Civetty, na Heiligkreuzkofel, Langkofel, długo 
by wymieniać.
Góry, rekordy, rywalizacja przez długi czas 
stanowiły esencję jego życia. Kammerlander 
wspomina:

Ten swoisty wyścig jest dla nas, alpinistów, 
błogosławieństwem i przekleństwem zara-
zem. Zbyt wielu partnerów od liny straciło 
życie w górach, wśród nich bliscy przyjacie-
le. Gdy na twoich oczach ginie kumpel, nic 
nie jest już jak dawniej. Dziś wiem, że lepiej 
w miarę szybko wrócić na górę związaną 
z nieszczęściem. 

A jednak musiało upłynąć ponad 25 lat od 
fatalnej w skutkach wyprawy, nim mogłem 
pojawić się ponownie pod Manaslu. Powrót 
na „Górę Ducha”, którą długo postrzegałem 
jako wroga, pozwolił mi pogodzić się z tra-
gedią z 1991 roku, kiedy to najpierw Carlo 

Großrubatscher odpadł z niewyjaśnionych 
przyczyn od ściany i zginął. Chwilę później 
mój najlepszy przyjaciel, Friedl Mutschlech-
ner, gdy stał obok mnie, został śmiertelnie 
rażony piorunem. 

Z perspektywy lat myślę, że może popełnili-
śmy błąd, nie zawracając zawczasu. Tyle że 
błędy są, niestety, składową alpinizmu.

Żadna inna góra nie poruszyła go tak, jak Ma-
naslu. Dla Kammerlandera była to nieopisana 
tragedia i smutek. Chciał pokazać Himalaje 
młodszym kolegom, tak jak kiedyś pokaza 
mu je Messner. Długo po tym nie potrafił 
wrócić w góry. W końcu zrozumiał jednak, że 
„trzeba iść dalej, patrzeć w przyszłość, a nie 
w mroczną przeszłość”.

Jesienią 2017 roku, 26 lat po tragedii, Hans 
Kammerlander powrócił na Manaslu. To-

warzyszył mu Stephan Keck i duża ekipa 
filmowa. Celem wyprawy było zgromadze-
nie materiałów, które pozwoliły zrealizo-
wać później bardzo ciepło przyjęty i często 
nagradzany film Manaslu – góra duchów, 
który mieliśmy okazję zobaczyć podczas 17. 
KFG. Osobistym celem Hansa było rozpra-
wienie się z traumą. Olbrzymie opady śniegu 
i niebezpieczne warunki nie pozwoliły zdobyć 
szczytu, niemniej po zakończeniu wyprawy 
60-letni już alpinista czuł satysfakcję:

Rozliczyłem się z Manaslu i to jest najważ-
niejsze, zamknąłem ten rozdział. Taki był 
plan, szczyt mógł być ewentualnie dodat-
kiem, ale nie o to chodziło.

Część przytoczonych cytatów pochodzi z książki Wzloty 

i upadki mojego życia (Hans Kammerlander). Podczas 

festiwalu Hans opowie o Manaslu i z pewnością nie tylko.



Stefan Glowacz urodził się w 1965 roku w Tittmoning w Ba-
warii. W dzieciństwie dużo wędrował z rodzicami po górach, 
które wkrótce stały się jego “domem”, a w wieku 12 lat zaczął 
się wspinać. Szlifując umiejętności, kondycję i zbierając stop-
niowo doświadczenia, Stefan szybko stał się bardzo wszech-
stronnym i dobrym wspinaczem. Ale nie tylko. Zakorzenione 
w dzieciństwie przekora, zamiłowanie do przygód i pomy-
słowość sprawiają, że projekty realizowane przez Niemca 
są wielowymiarowe i interesujące, nie tylko ze względu na 
aspekt sportowy. Przejdźmy więc do konkretów.

Jak wielu młodych wspinaczy, Stefan na początku swojej drogi 
był bezwzględny. Życie i wszystkie obowiązki podporządkowy-
wał wspinaniu, jak sam wspomina – bezmyślnie i bezlitośnie. 
W 1985 roku wygrał swoje pierwsze zawody wspinaczkowe. 
W latach 1987, 1988 i 1992 zwyciężał w Rock Master w Arco. 

W 1992 roku zgarnął pierwsze miejsce w pokazowych zawo-
dach zorganizowanych podczas Igrzysk Olimpijskich w Alber-
tville. Rok później zdobył tytuł wicemistrza świata w konku-
rencji prowadzenie. Już wtedy udzielał się w mediach, w 1991 
roku zagrał w filmie Krzyk kamienia (reż. Werner Herzog).
Szybko zrozumiał, że jeśli chce zostać profesjonalnym wspi-
naczem, jeśli pasja ma stać się sposobem na życie, to jego 
praca nie może kończyć się wraz z ostatnim zjazdem. Przez 
ponad 40 lat kariery alpinista stworzył dziesiątki niesamo-
witych opowieści, filmów i zdjęć. Zasłyną też jako charyzma-
tycznym mówca, chętnie zapraszany przez festiwale górskie.

Jednak sprawność medialna była zawsze tylko dodatkiem.  
Na przełomie lat 80. i 90. Glowacz stał się ikoną free climbin-
gu i zapisał się w panteonie mistrzów tamtych czasów.

GOŚCIE

Stefan Glowacz
Podczas wycieczek z rodzicami właziłem na każdy napotkany kamień – 

czytamy w oficjalnym biogramie jednego z najsłynniejszych wspinaczy ery 
wielkiego rozkwitu wspinania skalnego. Z biegiem lat te kamienie, wyzwania 
i zarazem ambicje, urosły do ekstremalnego poziomu. Stefan Glowacz zdobył 

trzykrotnie tytuł Rock Master, pokonał onsajtem jako pierwszy drogę o 
trudnościach 8b, przeszedł jako pierwszy wielowyciągowe Nowe Szaty Cesarza 
8b+, a także jako pierwszy zdobył Trylogię Alpejską. Wspinał się na Grenlandii, 

Ziemi Baffina, w Patagonii, Wenezueli, Omanie, Antarktyce. 

Sobota, 10 grudnia, 21.00–22.30 – Sala S1



Mniej więcej od 1993 roku Glowacz poświęcił się wspinaniu na 
wielkich ścianach i wyprawom w dzikie rejony świata. Jednym 
z jego pierwszych głośnych wyczynów były jednak te lokalne. 
W 1994 roku przeszedł w towarzystwie Wolfganga Muellera 
Nowe Szaty Cesarza X+ / 8b+ na Fleischbankpfeiler w Wilden 
Kasier. To jedna ze słynnych dróg wchodzących w skład Trylogii 
Alpejskiej.

Stefan z czasem przywiązywał coraz większą uwagę do samej 
podróży, sposobu dotarcia pod górę, i czerpał z tego coraz więk-
szą przyjemność. Nie chodziło już tylko o same trudności wspi-
naczkowe, ale o to, gdzie się znajdują. Jazda jeepem przez pusty-
nię Namib, spływ kajakowy przez dżunglę w Wenezueli, narty na 
patagońskich lodowcach, żagle na Antarktydzie – to były ważne 
elementy jego wypraw. Pisał o tym tak:

...tam doświadczenie życiowe, wytrzymałość i ogląd sytuacji są 
co najmniej tak samo ważne, jak siła, szybkość i młodzieńczy 
wigor.
W dalekich i trudno dostępnych miejscach prowadził drogi skalne 
na najwyższym poziomie. W wywiadzie, który opublikowaliśmy 
w 2010 roku, Stefan skomentował swoją pasję do eksploracji:

Od małego fascynowały mnie dokonania wybitnych podróżników, 
zdobywców biegunów: Amundsena, Scotta, czy Shackeltona. 
Zwłaszcza epopeja tego ostatniego utkwiła mi mocno w pamięci. 
Od dłuższego czasu staram się realizować koncepcję wypraw, któ-
rych wspólnym mianownikiem jest przestrzeganie zasady „by fairs 
means”. W myśl tej reguły do celu naszych wypraw chcemy 
docierać o własnych siłach, bez wykorzystywania współczesnych 
środków transportu. Szukam rejonów trudno dostępnych, które są 
ciekawe pod względem eksploracyjnym..
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Profesjonalną zawodniczką Mélissa Le Nevé przestała być 
w 2016 roku. Ten rozdział wspinaczkowej kariery zamknę-
ła z fantastycznym bilansem. Była dwukrotną mistrzynią 
Francji w boulderingu (2010, 2013). Kibice poznali ją jednak 
przede wszystkim jako czołową zawodniczkę Pucharu Świata. 
Swój ostatni pucharowy sezon kończyła na pudle, zajmując 
w generalnej klasyfikacji 3. miejsce. W czołówce światowego 
rankingu była też wcześniej, w sezonie 2011 uplasowała się tuż 
za podium, na 4. pozycji, a w 2012 roku na 6. Wśród swoich 
trofeów ma też srebrny medal wywalczony podczas prestiżo-
wego Arco Rock Master w 2012 roku.

Zawodniczy kunszt Le Nevé przekuła z powodzeniem na skały, te 
mniejsze i te większe. W 2017 roku pokonała Mécanique élémen-
taire 8B+ w Fontainebleau. A jak wiadomo w Bleau o cyfrę łatwo 
nie jest. Tymczasem Mélissa nie tylko zrobiła życiówkę, ale była 

GOŚCIE

Mélissa Le Nevé
Bouldering i wspinanie skalne – to dwie specjalności, w których Francuzka 

Mélissa Le Nevé osiągnęła największe sukcesy. Na wspinaczkowej scenie 
obecna od 15 lat. Na początku była przede wszystkim jedną z czołowych 
zawodniczek boulderowych aren. Później, już po zakończeniu przygody 

z międzynarodowymi startami, skupiła się na wspinaniu w skałach. 
I właśnie przejścia z liną stały się jej znakiem firmowym.

Sobota, 10 grudnia, 19.20–20.30 – Sala S1
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też pierwszą Francuzką, która wspięła się 
na taki poziom. Preludium do rekordowego 
przejścia było pokonanie rok wcześniej, także 
w Bleau, La cicatrice de l’Ohm 8B. 

Kto by nie chciał mieć na swoim koncie 
przynajmniej jednej legendarnej drogi. 
Mélissa Le Nevé ma ich kilka. I to bardzo 
trudnych. Najsłynniejsza z puli jest Action 
Directe 11 (9a) jedna z najważniejszych dróg 
w historii wspinania skałkowego. Francuz-
ka poprowadziła ją w 2020 roku, po wielu 
latach starań. Po przejściu pisała tak:

 Wolfgang Güllich. 9a. Klasyka.  
Legenda. Pierwszy.
…Co za podróż… inspirująca postać…  
co za walka… ale także  
„historia miłosna”… wszystko,  
czego szukam we wspinaniu.

To jednak nie wszystko, sześć lat wcześniej 
Le Nevé wspięła się na inną frankenjurajską 
sławę, także autorstwa Wolfganga Güllicha. 

Na Krottenseer Turm padło wtedy Wall-
street, pierwsza 8c na świecie, poprowa-
dzona przez Niemca w 1987 roku.
Już te dwa przejścia świadczą o klasie 
wspinacza, ale prowadzeń z liną – tych 
z wyższej półki – Le Nevé zrobiła znacz-
nie więcej. Na poziom 8c+ weszła już 
w 2012 roku. Za oceanem, w Red Rive 
Gorge, wspięła się na 50 Words for Pump 
i Southern Smoke, przy okazji poprawiła 
życiówkę OS – przeszła w tym stylu Ultra 
Perm 5.13d/8b. W 2018 roku wróciła do 
Red River po Golden Ticket 5.14c/8c+.
Z kolei w Europie Francuzka wspięła się 
między innymi na Baa, baa black sheep 
8c/c+ w Céüse (2014) i Bionic Commando 
8c+w bawarskim rejonie Jesuswandl (2020).
Marzenia sprawiają, że wspinanie nabie-
ra głębszego sensu. Wielkim marzeniem 
Francuzki jest Biographie 9a+ Chrisa Shar-
my w Céüse. Pracuje nad drogą od dawna. 
Obok Wallstreet i Action Directe wygląda-
łaby pięknie, przyznajcie….
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Nikita Bałabanow urodził się w 1989 roku w obwodzie rówień-
skim w zachodniej Ukrainie. W wieku pięciu lat wędrował już 
z rodzicami po górach, a niedługo później zaczął się wspinać. 
Jego prawdziwa przygoda z alpinizmem i wysokimi górami 
rozpoczęła się, gdy miał osiemnaście lat. Od tej pory stara się 
co roku organizować kilka większych ekspedycji, często też od-
wiedza Kaukaz. Pracuje jako lider wypraw i przewodnik górski, 
prowadząc klientów na trudne drogi techniczne TD/ED, a także 
na Mount Everest i inne ośmiotysięczniki. Przez lata na swoim 
koncie zapisał kilkaset dróg, w tym ponad 60 o trudnościach 
TD-ED, pierwsze przejścia, a także przejścia solo. W 2015 roku 
wspólnie z Michaiłem Fominem dokonał pierwszego przejścia 
północno-zachodnim filarem Talung, co zaowocowało pierw-
szym w historii Złotym Czekanem dla Ukrainy.

Nikita jest niesłychanie skromnym człowiekiem, który kocha 
wspinanie i góry, a także – przynajmniej tak się wydaje – nie 
stroni od ryzyka. Jego podejście do alpinizmu odzwierciedla 
komentarz, którego udzielił po samotnym przejściu nowej 
drogi na Bailyan Bashi:

By osiągnąć głębię przeżycia i pełnię doznań, oraz żeby nie 
dźwigać za dużo, nie wziąłem telefonu i sprzętu biwakowego. 
Dlatego nie mam zbyt wielu zdjęć, ale jest szczegółowy opis 
i żelazo w kluczowych miejscach :-).

O tym, jak jest faktycznie, przekonamy się z pewnością 
podczas spotkania 10 grudnia na 20. Krakowskim Festiwalu 
Górskim. 

GOŚCIE

Nikita Bałabanow
Zespół Bałabanow-Fomin-Poleżajko to klasa sama w sobie. W zeszłym 

roku w ciągu akcji trwającej 18 dni, przymierając głodem i walcząc 
o przetrwanie podczas zjazdów nieznanym terenem, alpiniści pokonali 
40-letnie wielkie wyzwanie himalajskie – południowo-wschodni filar 

Annapurny III. To tylko jeden z wielu punktów na liście przejść Nikity 
Bałabanowa zasługujący na wyróżnienie, jednak dobrze reprezentujący 

podejście topowych ukraińskich alpinistów do zdobywania gór. Ma być 
wysoko, dziko i niebezpiecznie. Prześledźmy drogę, która doprowadziła 

Bałabanowa do takich wyczynów.

Niedziela, 11 grudnia, 13.10–14.30 – Sala S1
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Michaił Fomin urodził się w 1981 roku w Mikołajowie na 
południu Ukrainy. Swoją przygodę ze wspinaniem rozpoczął 
w wieku pięciu lat w skałkach na Krymie. Po ukończeniu stu-
diów przeniósł się do Kijowa, gdzie rozwijał dalej swoją pasję. 
Misza nie jest wspinaczem zawodowym, pracuje jako analityk 
biznesowy w branży IT. Ma dwójkę dzieci.

Doświadczenie górskie zdobywał głównie w regionach 
górskich na terenach dawnego ZSRR, w Tienszanie, Pamirze, 
Kaukazie. Później przeniósł się w Himalaje i Karakorum. Po 
głośnym przejściu południowo-wschodniego filara Anna-
purny III (7555 m) z Nikitą Bałabanowem i Wiaczesławem 
Poleżajko, Misza powiedział:

...nasze cechy uzupełniają się i szanujemy swoje opinie, gdy 
przychodzi to podejmowania trudnych taktycznych decyzji. 
Wydaje mi się, że to najsilniejsza strona naszego zespołu. 
Mamy również inną cechę, charakterystyczną dla wielu 
alpinistów z terytoriów dawnego ZSRR: potrafimy cierpieć 
w milczeniu i to przez długi czas. Na tej drodze (na Annapur-
nie III) to było kluczowe, musieliśmy wykazać się cierpliwo-
ścią, zwalczyć niepewność, jeść mało i wspinać się szybko.

Po trwającej 18 dni epopei na południowo-wschodnim filarze 
w wykonaniu alpinistów chyba nikt nie wątpi w prawdziwość 
tych słów. O klasie Miszy i jego kolegów najlepiej świadczą 
jednak nie słowa, a czyny.

GOŚCIE

Michaił Fomin
Wspinacze z Ukrainy charakteryzują się twardym podejściem do alpinizmu, 

obierają ambitne cele, podejmują ryzyko i nie boją się cierpieć. Swoje 
projekty realizują często w miejscach dzikich i trudno dostępnych. Wspinają 
się na wysokie szczyty Kaukazu, Kirgistanu, Pamiru, Tienszanu i oczywiście 

w Himalajach i Karakorum. Rzecz jasna nie wszyscy, tylko najlepsi. W tym 
roku gośćmi 20. Krakowskiego Festiwalu Górskiego będą dwaj z nich: 

Michaił Fomin i Nikita Bałabanow.

Niedziela, 11 grudnia, 13.10–14.30 – Sala S1



Podczas 20. edycji KFG gościmy światowej 
klasy alpinistów z Ukrainy, Nikitę Bałabano-
wa i Michaiła Fomina. Na pewno znacie ich 
świetna przejścia na Annapurnie III, 
Langshisie R czy Talungu. Korzystając 
z okazji, chcielibyśmy z Waszą pomocą 
wesprzeć ukraińskich wspinaczy, którzy 
walczą na froncie. 

Dlatego podczas festiwalu będziemy zachę-
cać do dołączenia do inicjatywy Climbarmy, 
która jednoczy środowisko górskie i wspi-
naczkowe w szczytnym celu. „To pomoc 
od wspinaczy dla wspinaczy, mamy pełną 
kontrolę nad tym, do kogo trafia” – więcej 
na ten temat ze sceny KFG opowie Michaił 
Fomin. W kilku miejscach na festiwalu znaj-
dziecie też kody QR, które umożliwią łatwą 
wpłatę cegiełki.

Więcej info: climbarmy.org

ClimbArmy



We wrześniu tego roku pokonał w stylu speed solo 
w rekordowym czasie 49 minut kombinację Drogi 
Szwajcarów i O sole mio na Grand Capucin. Rok 
wcześniej zrobił inną ekspresową alpejską turę, 
„przebiegając” w niespełna 43 minuty Nordkante na 
Piz Badile.

A że Filip lubi eksperymentować, wiosną popro-
wadził z autoasekuracją Appointment With Death 
E9 6c, gritstonowy ekstrem autorstwa Sama  
Whittaera.

GOŚCIE

Filip Babicz
Wspinacz wszechstronny. Jego znakiem formowym 
są trudne przejścia drytoolowe, rekordowe solówki 
w górach, superszybkie alpejskie wyczyny w stylu fast 
& light. Jest laureatem Kolosa w kategorii Alpinizm, 
nagrodę tę otrzymał za pierwsze w historii solowe 
przejście Integralissimy di Peuterey w zaledwie 17 
godzin.

Sobota, 10 grudnia, 13.50–14.20 – Sala S1
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T Y R O L .  SERCE  A L P.
Skitury w Sillian w regionie Osttirol.
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Prawdziwi zapaleńcy, pasjonaci i świetni narciarze żyli 
w górskich chatkach, które budowali na własną rękę i bez 
pozwolenia. Jeździli na nartach i imprezowali. Kombinowali na 
różne sposoby, jak zarobić pieniądze, jednak do szczęścia nie 
potrzebowali wiele. Tyle, by przeżyć. Najważniejsza była dla 
nich wolność… i oczywiście puch! Tak rodził się freeride, a Peru 
jest z całą pewnością jednym z prekursorów takiego podejścia 
do narciarstwa i idącego z nim w parze stylu życia. Jeśli wi-
dzieliście film Valhalla, wiecie o czym mowa. Jeśli nie, podczas 
20. KFG będzie okazja, by to nadrobić!

GOŚCIE

Peter „Peru” 
Chrzanowski

Mieszkający w Kanadzie narciarz ekstremalny, paralotniarz 
i filmowiec polskiego pochodzenia. W latach 70. i 80. dokonał wielu 

pierwszych zjazdów na nartach z wybitnych szczytów Ameryki 
Północnej. Jego najgłośniejszym wyczynem był zjazd z Mount 

Robson. W tym okresie Peter „Peru” Chrzanowski wiódł buntownicze 
życie w komunie narciarzy-ski bumów w Whistler. 

Sobota, 10 grudnia, 16.00–17.00 – Sala S1



Wolność, fantazja… Zawsze fajnie było podebrać jakieś dziewczy-
ny z miasta na weekend. Bały się wyjść w góry, bo niedźwiedzie, 
wiesz, fajne czasy, wesoło. Jak squatersi, tylko w lesie. Mam teraz 
przed oczami obraz kolegi kręcącego skręty w swojej wannie obok 
potoku. (…) to był jeszcze taki dziki zachód. (W Whistler) Działało 
tylko kilka wyciągów. Byli Indianie, ski bumy, sporo młodzie-
ży, wiele osób uciekało ze wschodniej Kanady na zachód, żeby 
przeżyć zimę i spędzić sto dni na nartach. (…) wszyscy się znali 
i przyjaźnili. Mieszkaliśmy gdzie się tylko dało, byle najtaniej. (…) 
było około 30 takich nielegalnych kabinek. Później wszystko się 
skomercjalizowało i rząd zaczął je burzyć. Zanim do tego doszło, 
przeżyliśmy tam wspaniały kawałek życia.

To życie pełne przygód. Jak sam powiedział, nie oddał kawałka 
swojego cennego czasu żadnej korporacji. Zawsze żył na własnych 
zasadach, choć przygody i sport wymagały wyrzeczeń. Niejedno-

krotnie też ulegał groźnym wypadkom – w tytule jego książki Szusss, 
czyli jak przeżyłem samego siebie, nie ma ani grama przesady.

Uczestniczył też w eksploracyjnych wyprawach na terenie Ame-
ryki Południowej, gdzie poznał ciekawe zwyczaje i wyjątkowe 
wierzenia ludów Arachuaco i Kogi, żyjących w trudno dostępnych 
górach Sierra Nevada de Santa Marta. Dotykał świętych śniegów, 
jeździł na nartach, latał na paralotni. Właśnie w Peru, na górze 
Ranrapallca, miał jeden ze swoich najgroźniejszych wypadków, 
o którym powiedział:

Zapiąłem narty, zrobiłem cztery szusy i kopyrtnąłem. Myślałem, 
że to już koniec, więc się zupełnie zrelaksowałem. Leciałem jak 
piłka, odbijając się i koziołkując przez 900 metrów, niemal do 
samej bazy.



Wspinanie na Uli Biaho Gallery 
wspominali między innymi tak:

Wspinaczka w wąskich 
i eksponowanych formacjach 
z ciężkim sprzętem do technicz-
nej asekuracji, transport sprzętu 
w ścianie, logistyka przetrwania, 
biwaki, krótki dzień – to wszyst-
ko powodowało, że czuliśmy 
się jak na ringu z samym sobą. 
Ciężkie roboty wysokościowe 
w górach albo walka w klatce – 
tyle że bez przeciwnika.

Na tegorocznej gali Kolosów 
otrzymali za to przejście wy-
różnienie w kategorii Alpinizm. 
W uzasadnieniu napisano: za 
poprowadzenie pierwszej drogi 
w stylu big wall w warunkach 
zimowych w Karakorum.

GOŚCIE

Damian Bielecki  
Marcin Tomaszewski

Damian to utalentowany taternik, alpinista, członek Klubu 
Wysokogórskiego Katowice. Marcin jest jednym z czołowych polskich 

wspinaczy wielkościanowych. Pod koniec ubiegłego roku połączyli siły 
podczas wyprawy do Karakorum, wspinali się na eksponowanej ścianie Uli 

Biaho Gallery. W ciągu jedenastu dni, w trudnych zimowych warunkach, 
wytyczyli na niej nową drogę Frozen Fight Club (A3, M7, 780 m).

Sobota, 10 grudnia, 12.20–12.50 – Sala S1





W poprzednik latach alpiniści dokonywali wspólnie wiele 
wartościowych przejść. W 2016 roku poprowadzili legendarną 
Drogę Myszlajewa przecinającą północną ścianę Czatyn-Tau 
(4412 m). Z kolei w 2017 roku wspięli się na Drogę Grigorien-
ko-Prigoda na zachodniej ścianie Uszby (4710m).

W ubiegłym roku podczas 19. KFG Piotr Sułowski z Maćkiem 
Ciesielskim i Kacprem Tekielim otrzymali Kraków Mountain 
Award (górskie wyróżnienie za wyczyn roku) za ekspresowe 
przejście w czasie 43 godz. 50 min tatrzańskiej łańcuchówki 
Expander składającej się z 4 Sprężyn, biegnących na 4  róż-
nych ścianach.

GOŚCIE

Maciej Bedrejczuk, 
Paweł Karczmarczyk, 
Piotr Sułowski
Doświadczeni alpiniści – Maciej (Rzeszowski KW), Piotr 
i Paweł (KW Zakopane). We wrześniu 2022 roku dokonali 
świetnego przejścia w dolinie Aksu, w Kirgistanie. 
Pokonali tam Drogę Troszczinienki biegnącą na 
północnej ścianie Aksu Północnego. Jej trudności szacuje 
się na 6A (stara wycena wg skali ZSRR), M6 WI5 A3

Sobota, 10 grudnia, 14.30–15.10 – Sala S1

GOŚCIE



W Tatrach działał również minionej zimy, tym razem 
z klubowym kolegą Michałem Czechem przeszedł 
Superparanoję (M7+, 8-) na Kazalnicy Mięguszowiec-
kiej, robiąc prawdopodobnie 6. przejście drogi. Z kolei 
w październiku w ramach wyprawy Polskiego Himala-
izmu Sportowego w Himalaje Garhwalu ze Słowakiem 
Ondrejem Húserką zdobył dziewiczą turnię w dolinie 
Kedar Tal. Powstała droga Gangotri Gambling o trud-
nościach 6c+ M6 A0. Mimo że był to cel rezerwowy 
wyprawy, PHZ podkreśla: „to była to naprawdę wyma-
gająca himalajska akcja w trudnym technicznie terenie”.

GOŚCIE

Wadim Jabłoński
Zdolny, ambitny, z solidnym górskim doświadczeniem 
i nieprzeciętnymi dokonaniami. Członek Klubu 
Wysokogórskiego Sakwa.

W górach Wadim Jabłoński działa głównie z partnerami, 
ale latem tego roku postawił na samotną przygodę. Wybrał 
Tatry. Z minimalnym wsparciem i w większości bez 
znajomości przeszedł Główną Grań Tatr. Cała akcja zajęła 
mu 5,5 dnia, na całość składało się 75 km i około 15 000 
przewyższeń.

Sobota, 10 grudnia, 11.00–11.30 – Sala S1



GOŚCIE

Mariusz Hatala  
Piotr Krzyżowski

Wspinacze górscy, działający wspólnie pod 
szyldem Beskid Expedition Team. W tym roku 
w zespole z Radosławem Woźniakiem weszli na 
dwa ośmiotysięczniki – w lipcu himalaiści stanęli 
na szczycie Broad Peaku (8051 m), a następnie 
K2 (8611 m). W 2021 roku Piotrek i Radek 
osiągnęli wierzchołek innego ośmiotysięcznika – 
Gasherbruma II (8035 m). 
Z kolei Mariusz z Piotrkiem mają na swoim koncie 
także zimowe wejście na Chan Tengri (7010 m), 
najwyższy szczyt Kazachstanu, a drugi co do 
wysokości w górach Tienszanu (2019).

Niedziela, 11 grudnia, 12.20–12.50 – Sala S1





W tym roku Małgosia postanowiła sprawdzić się także 
w solowej wspinaczce. W październiku po dziewięciu 
dniach pokonała 650-metrową hakową linię Virginia (A3, 
5.7, 17 wyciągów) na El Capitanie (Yosemite). To najtrud-
niejsza droga bigwallowa w historii pokonana samotnie 
przez Polkę.

GOŚCIE

Małgorzata Jurewicz
Doświadczona alpinistka, członkini Klubu Wysokogórskiego 

Trójmiasto. Ma na koncie wartościowe przejścia górskie – letnie 
i zimowe. Większość zrobiła ze swoim stałym partnerem Józkiem 

Soszyńskim. Jednym z ich ostatnich wspólnych dokonań jest 
wytyczenie w kwietniu tego roku nowej linii Resurrection (M7+, 

A2, 300 m) na północno-wschodniej ścianie Pointe de l’Androsace 
w masywie Mont Blanc. Z kolei w lipcu, tym razem w zespole z Iloną 

Gawędą, przeszła drogę Direttissima Gabbarou-Long na Czerwonym 
Filarze Brouillard, również w masywie Mont Blanc.

Niedziela, 11 grudnia, 11.00–11.30 – Sala S1



Ma na swym koncie między innymi drogę 
Pakistańskie Disco na zachodniej ścianie dzie-
wiczego Trydentu (6150 m) w dolinie Shimshal 
(w zespole z Michałem Czechem i Wadimem 
Jabłońskim), Direttissimę Gabbarou-Long 
na Czerwonym Filarze Brouillard w masywie 
Mont Blanc (z Michałem Czechem) oraz  
Halucynacje – nową drogę w masywie  
Gerlacha (w zespole z Michałem Czechem 
i Wadimem Jabłońskim). Zimą 2021 roku  
przeszedł samotnie Filar Kazalnicy z Ostrogą.

GOŚCIE

Maciej Kimel
Utalentowany wspinacz młodego pokolenia, 

członek Klubu Wysokogórskiego Sakwa. Mimo 
że regularnie wyjeżdża na wspinanie w Alpy, 

w tym roku skupił się na wyzwaniu w Tatrach, 
o którym mówił później: „bez wątpienia 
to jedno z najtrudniejszych doświadczeń 

górskich w moim życiu”. A chodzi o słynną 
łańcuchówkę Expander, którą pokonał 21 

lipca – samotnie i w fenomenalnym czasie 19 
godzin i 43 minut.

Sobota, 10 grudnia, 11.40–12.10 – Sala S1



GOŚCIE

Karolina Ośka  
Michał Czech

Członkowie prężnie działającego Klubu 
Wysokogórskiego Sakwa i KS Korony. 
Odnoszą sukcesy indywidualnie, ale też 
znakomicie uzupełniają się w górach, czego 
przykładem są ich trzy klasyczne przejścia 
w Dolinie Yosemite.

W 2017 r. pokonali drogę Freerider VI 5.13a, 
biegnącą głównym spiętrzeniem El Capitana. 
Zrobili to jako drugi polski zespół. Dwa lata 
później poprowadzili Golden Gate 5.13b, tym 
samym padła najtrudniejsza droga klasyczna 
przebyta przez polski zespół na ścianie 
El Capitana. I wreszcie jesienią tego roku 
przyjechali do Doliny po kolejny wielki klasyk 
– ponad 900-metrową El Corazón 5.13b 
Alexa Hubera. 

Sobota, 10 grudnia, 15.20–15.50 – Sala S1

Drogę zrobiliśmy w stylu team free – tak jak 
poprzednie na El Capie, czyli pracujemy nad 
wyciągiem i próbujemy razem, a gdy jedno 
z nas przechodzi wyciąg, ruszamy dalej.
Wszystkie wyciągi były przepiękne (może 
poza 50-metrowym ‘loose and scary’ 
trawersem za 5.11). Każdy w innym stylu, 
połogi, kominy, rysy, dachy, boulderowy 
Beak Flake, przedziwny Coffee Corner, The 
Roof, przepiękny Golden Desert z kruksem 
w cienkiej rysce na palce, wytrzymałościo-
wy A5 travers po oblakach i wiele więcej. Na 
El Capie to jest wspinanie!
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Dziennikarstwo Pereira łączy z aktywnym uprawia-
niem sportu. W 2021 roku wszedł na swój pierwszy 
ośmiotysięcznik – Broad Peak (8051 m). W 2022 
pojechał na Manaslu, w roli filmowca, ale także 
z zamiarem zdobycia możliwie dużej wysokości. 
Niestety, z powodu trudnych warunków wyprawa 
zakończyła się niepowodzeniem.

GOŚCIE

Oswald 
Rodrigo Pereira
Filmowiec, dziennikarz, reporter, alpinista i himalaista. Pisze o sobie: 
„Poszukiwanie najbardziej nurtujących ludzkich historii i inspirujących 
dokonań zaprowadziło mnie tam, gdzie nigdy nie myślałem, że wyląduję 
– pod najwyższe góry świata”. Tych gór Pereira posmakował, relacjonując 
narodową zimową wyprawę na K2 w 2018 roku, a później jeszcze 
towarzysząc himalaistom w wyprawach Polskiego Himalaizmu Zimowego 
imienia Artura Hajzera na Nanda Devi East, Lhotse i Batura Sar. Jest 
reżyserem filmu K2. GÓRA PAMIĘCI.

Sobota, 10 grudnia, 13.00–13.40 – Sala S1



Doświadczenie górskie zbierał jako członek Grupy 
Młodzieżowej PZA. Ma za sobą alpejskie wspi-
naczki, na czele ze słynną Peuterey Integrale, 
jedną z najdłuższych alpejskich grani. Brał również 
udział wyprawach Polskiego Himalaizmu Sporto-
wego na góry Lhotse (2018) i Laila Peak (2021). 

W 2021 działał w ramach wyprawy PHS w Peru, 
gdzie zjechał na nartach z kilku szczytów, między 
innymi z Vallunaraju Sur (5605 m), Artesonraju 
(zjazd południową ścianą, 6025 m)  
i Quitaraju (6040 m).

GOŚCIE

Bartosz Ziemski
Alpinista, narciarz, członek Klubu Wysokogórskiego 

Sakwa. W 2022 roku w ramach działającego 
w Karakorum Beskid Expedition Team wszedł na swoje 
dwa pierwsze ośmiotysięczniki – Broad Peak (8051 m) 

i Gasherbrum II (8035 m). Ba, zjechał z nich na nartach. 
Z Gasherbruma II jako pierwszy Polak.

Niedziela, 11 grudnia, 11.40–12.10 – Sala S1
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GOŚCIE

Janusz Majer

Taternik, himalaista, uczestnik i kierownik wielu wypraw 
w góry najwyższe, w tym na Nanga Parbat (1977), Broad Peak 
(wejście na szczyt, 1984), Lhotse (1985), K2 (droga Magic 
Line 1986), Sisha Pangma (1987), Annapurna Wschodnia 
(1988), Mount Everest (1989), Gasherbrum II (2006). Zapalony 
eksplorator, ciekawy między innymi mało znanych rejonów 
Karakorum.

Sobota, 10 grudnia, 13.40–14.40 – Sala S4A

W latach 1987-1993 wiceprezes Polskiego Związku Alpinizmu. 
W latach 2013-2018 szef programu Polski Himalaizm Zimowy 
im. Artura Hajzera. Wieloletni prezes Klubu Wysokogórskiego 
Katowice. Organizator – ze śp. Arturem Hajzerem – pierw-
szego w Polsce Festiwalu Filmów Górskich w Katowicach 
(1988, 1990, 1992). Także z Hajzerem zakładał firmę Alpinus, 
potem był współwłaścicielem marki HiMountain. Częsty gość 
polskich i europejskich festiwali. Podczas 20. KFG opowie 
o polskiej działalności alpinistycznej w górach Północnego 
Karakorum.



Fakt, że sam jestem czynnym wspinaczem pomaga mi w uchwyceniu 
piękna ruchu i dynamiki fotografowanych w skałach scen. Fotografia 
wspinaczkowa pozwala mi także doświadczyć wspinaczek, których 
sam nigdy nie byłbym w stanie zrobić. Pozwala mi podróżować, być 
świadkiem trudnych i wymagających przejść w skałach i górach, 
towarzyszyć w przygodach świetnych wspinaczy, spędzać czas 
z dobrymi przyjaciółmi i dzielić się z nimi wszystkimi przeżyciami, 
pokazywać te wszystkie inspirujące chwile. Aparat jest nieodłączną 
częścią mojego wyposażenia podczas wypraw w skały i góry.

Odwiedził rejony wspinaczkowe nie tylko w Polsce, ale także  
w Austrii, Czechach, Chorwacji, Grecji, Francji, Włoszech, Hiszpanii, 
Niemczech, Maroku, Portugalii, Słowacji, Szwajcarii, Turcji. Jego 
zdjęcia zdobyły szereg nagród i wyróżnień na międzynarodowych 
konkursach oraz zostały opublikowane w prestiżowych magazynach 
wspinaczkowych w Polsce, Europie i USA.

GOŚCIE

Marcin Ciepielewski
Fotograf, wspinacz, instruktor wspinaczki sportowej. Absolwent 
Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie. Wspina się od 2001 roku, należy do lubelskiego Klubu 
Wspinaczkowego Kotłownia. Przygodę z aparatem zaczął na 

studiach, ale dopiero połączenie fotografii i wspinaczki przerodziło się 
w prawdziwą pasję. 

Sobota, 10 grudnia, 17.40–18.20 – Sala S4A
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GOŚCIE

Marek Raganowicz
Postać nietuzinkowa. Nie tylko świetny wspinacz z naciskiem na przejścia 
hakowe, ale też barwny gawędziarz i zajmujący pisarz. Z jednej strony 
dusza towarzystwa, z drugiej samotnik, szukający wyzwań na wielkich 
ścianach i w odległych rejonach.

Sobota, 10 grudnia, 19.00–20.50 – Sala S3B

Jest zdobywcą Polskiego Złotego Czekana, wyróżniono jego dwa dokonania: solowe przejście 
północnej ściany Ship’s Prow na Ziemi Baffina – Secret of Silence oraz pierwsze zimowe przej-
ście solowe Trollvegen. W tym roku wrócił Ziemię Baffina, gdzie wytyczył MikroKozmik Varia-
tions (A4+, M5), częściowo nową linię na Polar Sun Arm.

Regan ma na koncie także świetne wspinaczki zespołowe zrealizowane z Marcinem Tomaszew-
skim: Superbalance (VII bigwall, A4, M7+) na północnej ścianie Polar Sun Spire na Ziemi Baffina 
w 2012 roku, Bushido (A4, VII+, VII bigwall) na pn.-zach. ścianie Great Trango Tower (6286 m) w 
Karakorum w 2013 roku, Katharsis (M7/A4) na 1100-metrowej północnej ścianie Trollveggen w 
Norwegii. Ma za sobą kilkanaście solowych przejść na ścianie El Capitana w Yosemite, na czele z 
Surgeon General (A5) i Plastic Surgery Disaster (5.8/A5, modern). Niedawno zrobił swoją trzy-
nastą solówkę w dolinie – Lunar Eclipse (A4).

Jest autorem dwóch książek, Zapisany w kręgach (2017) i Znikając (2021).

Na 20. KFG weźmie udział w dyskusji po projekcji filmu The Scale of Hope. Tematem rozmowy 
będzie m.in. wpływ zmian klimatycznych na działalność górską. 





Znakomity reżyser Marcin Koszałka (autor 
pamiętnej Deklaracji nieśmiertelności i 
fabularnego Czerwonego pajką), utalento-
wany odtwórca głównej roli Filip Pławiak 
(znany z takich filmów jak Wołyń, Czerwo-
ny pająk), reżyser i operator Marcin Polar 
(Juror 20. KFG), Jacek Matuszek (wspinacz 
i filmowiec), Andrzej Marcisz (doświadczo-
ny wspinacz) będą rozmawiać o wyzwa-
niach, jakie napotkali podczas realizacji 
efektownych, ale i trudnych pod względem 
logistycznym i alpinistycznym ujęć wspi-
naczkowych. Rozmowę poprowadzi Bartek 
Dobroch.

GOŚCIE
Marcin Koszałka, 

Filip Pławiak, 
Andrzej Marcisz, 

Marcin Polar, Jacek Matuszek

Niedziela, 11 grudnia, 16.20–17.10 – Sala S1
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Co łączy Goralenvolk z Kazalnicą, 
a aktora Filipa Pławiaka ze wspinaniem 

i Wielkim Okapem? Na te ciekawe pytania 
znajdziecie odpowiedź podczas spotkania 

z ekipą zaangażowaną w prace nad 
filmem Biała Odwaga. 
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Międzynarodowy 
i Polski Konkurs 
Filmowy 2022

Najlepszy Film Górski
BEST MOUNTAINEERING FILM 

800 Euro ufundował The North Face

Najlepszy Film Wspinaczkowy
BEST CLIMBING FILM

500 Euro ufundowało PZA

Najlepszy Film Eksploracja
THE BEST EXPLORATION FILM

500 Euro ufundował Petzl

Grand Prix  
1500 Euro ufundowało PZU

Najlepszy Film Ludzie/Kultura/Natura
BEST CULTURE/PEOPLE/NATURE

500 Euro ufundował Tirol

Najlepszy Film Zaangażowany Społecznie
BEST SOCIALLY ENGAGED CINEMA

500 Euro ufundowała Patagonia

Filmowa odsłona Krakowskiego Festiwalu Filmowego będzie w tym roku 
wyjątkowo bogata, no ale to w końcu jubileuszowa, 20. edycja imprezy, 
a dobre górskie kino zawsze było nam bliskie. Zapraszamy na wyjątkową 
filmową podróż, obiecujemy, że nie będziecie się nudzić!

W ramach konkursu międzynarodowego pokażemy aż 33 filmy (w tym 
Droga Wojtka Kozakiewicza), wśród nich ponad 20 będzie miało polską 
premierę. Wiele z nich to doceniane i nagradzane obrazy na światowych 
festiwalach. Z kolei w konkursie polskim w 2022 zobaczymy 5 obrazów.

Oto jury konkursów filmowych 
20. Krakowskiego Festiwalu  
Górskiego – Międzynarodowego 
i Polskiego (krajowe filmy oceniać 
będą tylko polscy jurorzy):

•	    Piotr Głowacki
•	    Roberto Mantovani
•	    Keith Partridge
•	    Marcin Polar
•	    Monika Witkowska
•	    Dariusz Załuski (przewodniczący)

Nagroda Publiczności
PEOPLE’S CHOICE AWARD

500 EURO / 2500 zł 
ufundowała 5+ Szkoła Górska

Najlepszy Polski Film
BEST POLISH  FILM

3000 zł ufundował Cumulus

II Nagroda –Polski Konkurs
2ND AWARD – POLISH COMPETITION

1000 zł ufundował Cumulus
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W trakcie swojej ponad 30-letniej kariery nakręcił 70 filmów, odwie-
dzając wszystkie kontynenty: od szczytu Everestu i bieguna połu-
dniowego, przez niezbadane systemy jaskiń w Papui Nowej Gwinei, 
po wielkie ściany i wejścia na góry oraz klify „zaginionego świata” 
Wenezueli, Omanu i Grenlandii.

Jest laureatem nagrody EMMY za zdjęcia do serialu BBC Planeta 
ludzi, nagrody Guild of Television Camera Professional oraz nagrody 
International Explorers Festival Camera Extreme Award za pracę 
przy filmie Czekając na Joe. W 2019 roku otrzymał od International 
Alliance of Mountain Film Grand Prize za wkład w kinematografię 
górską. Jest twórcą wielokrotnie nagradzanego dokumentu Boning-
ton: Mountaineer. 

Projekty Partridge’a były prezentowane w BBC, Disney+, National 
Geographic, Discovery, Channel 4, C5, ITV, Pathe Films i 20th Cen-
tury Fox. Prowadzi zajęcia w BBC i współpracuje z Uniwersytetami 
w Kumbrii i Szkocji. Współprowadzi również warsztaty w ramach 
Banff Mountain Film and Book Festival.

Włoski dziennikarz, od zawsze związany z górami – 
sportowo i naukowo. Przez długi czas kierował włoskim 
miesięcznikiem Rivista della Montagna, zajmując się 
w szczególności historią europejskiego i pozaeuropej-
skiego alpinizmu. Przez pięć lat był kuratorem CISDAE 
(Włoskiego Centrum Studiów i Dokumentacji Alpinizmu 
Pozaeuropejskiego) w Museo Nazionale della Montagna. 
Przez kilka lat regularnie współpracował z włoskim pro-
gramem telewizyjnym TGR Montagne na antenie Rai2.

Jego najnowsza książka to Ciak, si scala! – Storia del film 
di alpinismo e arrampicata (Akcja: Let’s Climb! – Historia 
filmu górskiego i wspinaczkowego), wydana przez Museo 
Nazionale della Montagna, Club Alpino Italiano i Internatio-
nal Alliance for Mountain Film.

Podczas 20. KFG Roberto Mantovani wygłosi prelekcję 
„Historia filmu górskiego”. Zapraszamy w sobotę 10 grud-
nia. Sala S4A, godzina 16.10.

Kieth Partridge Roberto Mantovani

Jury Konkursów Filmowych 2022



fo
t. 

Lo
ng

in
g 

fo
r A

hk
ka

 /
 m

at
er

ia
ły

 p
ro

du
ce

nt
a



Aktor filmowy, telewizyjny 
i teatralny. W ciągu 20 lat 
kariery stworzył postaci do 
ponad 60 filmów, 25 seriali, 
20 spektakli oraz 15 przedsta-
wień Teatru Telewizji.

Nagradzany w Polsce i za gra-
nicą. Laureat między innymi: 
Jantara za najlepszą rolę męską na koszalińskim festiwalu 
debiutów filmowych Młodzi i Film, Prix Tudor d’Interpréta-
tion Masculine (nagrody Tudora za najlepszą rolę męską) 
podczas 12. Festiwalu Cinéma Tout Écran w Genewie, 
Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego dla młodych aktorów 
wyróżniających się wybitną indywidualnością, Orła za naj-
lepszą drugoplanową rolę męską.

Wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie z tytułem 
doktora sztuki. Twórca internetowy, autor serii: #PION/PO-
ZIOM i #GATKIWSPINACZKOWE.

Mąż Agnieszki Głowackiej oraz tata Idy i Aarona. Jego pasją 
jest wspinanie, z którym zetknął się w trakcie przygotowań 
do filmu Broad Peak, w którym zagrał Aleksandra Lwowa.

Himalaista i uznany reżyser filmów o tematyce górskiej. Uczestniczył 
w siedmiu wyprawach zimowych w góry najwyższe. Dokonał pierw-
szego wejścia na Hagshu (6300 m) w Himalajach Zanskaru oraz 
Borondo Sar (6800 m) w Karakorum. W swoim dorobku ma wejścia 
na m.in.: Lhotse, Mount Everest oraz K2.

W 2021 roku otrzymał International Alliance for Mountain Film 
Grand Prize 2021 (na 19. KFG). To międzynarodowe, prestiżowe 
wyróżnienie przyznawane twórcom filmów górskich za wyjątkowy 
wkład w historię kina górskiego. Jednym z najczęściej nagradzanych 
obrazów Darka Załuskiego jest Ostatnia Góra (2019), opowiadają-
ca o zimowej wyprawie na K2. Dokument uznany został m.in. za: 
najlepszy film podczas INKAFEST, najlepszy film wspinaczkowy 
Banff Mountain Film and Book Festival, najlepszy film górski Kendal 
Mountain Festival. Zdobył również zdobył Grand Prix oraz I Nagrodę 
Polskiego Konkursu Filmowego 17. KFG.

Inne pozycje w filmowym dorobku Załuskiego to: Przypadki pani Ani 
(2001), Ciao Martina (2004), Zimą na Shishę (2005), Annapurna 
na lekko (2008) – Grand Prix 6. KFG, Two on K2 (2013) – I nagroda 
w Konkursie Filmu Polskiego na 11. KFG oraz No ski no fun (2015) – 
I nagroda w Konkursie Filmu Polskiego na 13. KFG.

Piotr Głowacki

Dariusz Załuski

Jury Konkursów Filmowych 2022
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Reżyser, operator filmowy, fotograf. Absolwent Krakowskiej 
Szkoły Filmowej oraz Szkoły Filmowej im. Krzysztofa  
Kieślowskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na wy-
dziale Realizacji Obrazu Filmowego. Twórca filmów dokumen-
talnych, krótkometrażowych filmów fabularnych, teledysków 
i reklam. Taternik, grotołaz, płetwonurek, szybownik.

Operator filmowy „do zadań specjalnych”, specjalizuje się w re-
alizacji zdjęć w warunkach ekstremalnych przy użyciu technik 
alpinistycznych, lotniczych oraz podwodnych. Realizował zdjęcia 
górskie i wspinaczkowe przy filmach fabularnych  m.in.:  
Urszuli Antoniak (Magic Mountains) oraz Marcina Koszałki 
(Biała Odwaga). Jego dokument Kolekcja prezentowany był na 
blisko 20 festiwalach filmowych na całym świecie.

Film Harda miał swoją światową premierę na Sundance Film 
Festival w 2019 roku. Od tego czasu pokazany został na przeszło 
70 międzynarodowych festiwalach, zdobywając 10 nagród.

W tym roku udało jej się stanąć, jako drugiej Polsce w historii, 
na szczycie K2. Wcześniej  weszła na Mount Everest, Lhotse 
i Manaslu. Uważa się za miłośniczkę gór wszelakich. Jej ulubione 
to Bieszczady i Beskid Niski, jako że to od nich rozpoczęła swoją 
górską przygodę. Z czasem zaczęła działać w coraz wyższych 
górach, co zaowocowało Koroną Ziemi (w wersji rozszerzonej – 
9 szczytów) i licznymi wspinaczkami na takie szczyty jak:  
Matterhorn, Ama Dablam, Island Peak, Lobuche East i wiele 
innych. Należy do KW Warszawa.

Jej pasją są również podróże, nurkowanie i żeglarstwo (dwa razy 
opłynęła Horn, kilka razy zaliczyła rejsy przez Atlantyk i Pacyfik, 
przepłynęła trudnym polarnym szlakiem z Grenlandii na Alaskę, 
a potem dookoła Czukotki). Zrobiła także kurs paralotniowy, 
spadochronowy, latała na motolotniach.

Zawodowo jest pilotką wycieczek i wypraw, między innymi gór-
skich. Pisze artykuły i książki. Jest autorką kilkunastu tytułów, 
w większości o tematyce górskiej.

Marcin Polar  Monika Wtkowska

Jury Konkursów Filmowych 2022





Erik Boomer i Sarah McNair-Landry wy-
ruszają na odważną 45-dniową wyprawę
przez odległe zakątki Ziemi Baffina 
w poszukiwaniu oszałamiających klifów 
i nieprzebytych rzek. Inspirujące!

Reżyser:   Sarah McNair-Landry,  
 Erik Boomer

Produkcja: Kanada / 2022 
Czas:  13 min
Pokaz:  Niedziela, S3A, 11:38-11:50
Online:  dostępny

Zabawna, chwytająca za serce i szczera
rozmowa z The Pinnacle Club, podkreśla-
jąca wieloletnie zaangażowanie kobiet we
wspinaczkę i mająca na celu przywrócenie
równowagi w narracji, która do tej pory
skupiała się głównie wokół mężczyzn.
Dołączamy do członkiń klubu, który pod-
czas pandemii obchodził swoje stulecie.

Reżyser:   Menna Wakeford
Produkcja: Wielka Brytania / 2021 
Czas:  27 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 18:06-18:33
Online:  dostępny

Adam Ondra to jeden z najlepszych
współczesnych wspinaczy, prawdziwy
wirtuoz, który pokonuje najtrudniejsze
drogi na świecie. Jednak wraz z rosnącą
presją mediów i publiczności jego pra-
gnienie wspinania przerodziło się w obo-
wiązek wygrywania. Intymne spojrzenie
na życie i karierę człowieka, który żyje
swoją pasją.

Reżyser:   Jan Simanek, Petr Zaruba
Produkcja: Czechy / 2022 
Czas:  77 min
Pokaz:  Sobota, S2, 14:05-15:25
Online:  dostępny tylko 12-16.12

A Baffin Vacation A Woman’s Place Adam Ondra: Pushing the Limits

Międzynarodowy Konkurs Filmowy 2022



Latem 2020 roku belgijscy wspinacze,
Nicolas Favresse i Sébastien Berthe,
przejechali rowerem Europę, aby zmierzyć
się z Trylogią Alpejską, trzema słynnymi
i bardzo trudnymi drogami w Alpach.
Towarzyszył im kamerzysta Damien Lar-
geron oraz psy, Kroux i Bintje! Czy może
być lepszy sposób na wyprawę? Trylogia
padła w ciągu zaledwie dwóch tygodni, 
niesamowite! 

Reżyser:   Damien Largeron, Brian  
 Mathé, Morgan Monchaud

Produkcja: Francja / Solidream / 2022 
Czas:  44 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 15:06-15:51
Online:  dostępny

Bardzo osobisty i szczery
portret Quinn Brett, ambitnej, bijącej
rekordy alpinistki, która stara się nadać
sens tragedii, jaką był dramatyczny
wypadek podczas wspinaczki na ścianie
El Capitan, w wyniku którego została
sparaliżowana.

Reżyser:   Henna Taylor
Produkcja: USA / 2021 
Czas:  100 min
Pokaz:  Sobota, S2, 17:05-18:45
Online:  dostępny

Podróż na rowerze i nartach przez
najdziksze góry Europy. Alpiniści Max
Kroneck i Jochen Mesle rezerwują bilet
kolejowy z Monachium do Salonik –
i wyruszają w drogę powrotną na rowerze
i nartach. Dokument przedstawia ich
doświadczenia z ponad 2500 km trasy.

Reżyser:    Philipp Becker,  
Johannes Mueller

Produkcja: Niemcy / 2022 
Czas:  40 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 12:10-12:50
Online:  dostępny

Alpine Trilogy (Doggystyle) An Accidental LifeAdam Ondra: Pushing the Limits Balkan Express

Międzynarodowy Konkurs Filmowy 2022



„Be Inspired” oparty jest na obrazie 
Mt. Lefroy autorstwa kanadyjskiego arty-
sty Lawrena Harrisa. Jest to animowana 
historia sportowca Petera Eagera, który 
wspina się na szczyt Lefroy w Lake  
Louise. Bohater musi mierzyć się z wielo-
ma wyzwaniami. Wszystkie utwory
muzyczne, skomponowane przez Aarona
Jensena, wykonywane są a cappella.
Głosu kogutowi użycza gość specjalny
Colin Mochrie. 

Reżyser:   Mark Northwood, 
 Bekky O’Neil
Produkcja: Kanada / 2022 
Czas:  6 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 16:00-16:08
Online:  dostępny

Mierząc się z wymagającym bouldero-
wym wyzwaniem, Alex Johnson wyrusza
w podróż w poszukiwaniu własnej
tożsamości, inspirując świat jako ikona
LGBTQ+.

Reżyser:   Nick Rosen, Peter Mortimer
Produkcja: USA / Reel Rock / 2022 
Czas:  21 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 17:45-18:06
Online:  niedostępny

W swoich dążeniach do przejścia nowej
drogi na jednej z najwyższych i najbar-
dziej niebezpiecznych gór świata ekwa-
dorski alpinista łączy przyjaźń, miłość
i szczęście. Topo Mena to przewodnik
górski, którego marzeniem jest pierwsze
wejście nową drogą na Mount Everest.
Razem z Corym Richardsem, fotografem
National Geographic, próbują wejść na
północną ścianę Everestu. Los kieruje ich
jednak na Dhaulagiri...

Reżyser:   Tommy Joyce
Produkcja: USA / Triage Creative  
 /  2022 
Czas:  40 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 11:00-11:40
Online:  dostępny

Be Inspired Big Things to Come Dhaulagiri
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W 1984 roku Zoltán Demján zdobył dwa
ośmiotysięczniki bez użycia dodatkowego
tlenu – wspiął się południową ścianą
na Lhotse Shar, a potem południowym
filarem na Mount Everest. Jednak warunki
pogodowe zamieniły zejście w dramat.
Lekcję życia odebrał podczas pierwszego
wejścia na Dhaulagiri w stylu alpejskim.
Na pionowym południowo-zachodnim
filarze czekała na niego nie tylko najtrud-
niejsza wspinaczka, zdobył też cenne
doświadczenie, które odmieniło jego życie. 

Reżyser:   Pavol Barabas
Produkcja: Słowacja / 2022 
Czas:  65 min 
Pokaz:  Sobota, S2, 13:00-14:05
Online:  dostępny

Po tym jak niespodziewana tragedia na
zawsze zmienia ich marzenia, rodzina
Gostlinów znajduje ukojenie w duchu gór
i narciarstwa gdzieś głęboko w Kolumbii
Brytyjskiej. W filmie występuje kanadyj-
ski narciarz Mark Abma, a rewelacyjną
ścieżkę dźwiękową nagrał w berlińskiej
Katedrze Funkhaus Liam Mour.
 
Reżyser:   Cameron Thuman
Produkcja: Kanada / 2022 
Czas:  8 min 
Pokaz:  Sobota, S3A, 14:23-14:31
Online:  dostępny

Krakowska scena wspinaczkowa zawsze
obfitowała w osobowości z pogranicza
nauki, kultury i sztuki. Dla wielu sport
był oknem na świat. Niewidzialna siła,
która wciąga do sportu, jest jak narkotyk.
Praca i pasja. Sport i sztuka. Sprzeczności
i kontrasty tworzące jedną osobowość.
Czarno-biała podróż do życia człowieka
wielu talentów – Macieja Dobrzańskiego.
  
Reżyser:   Wojtek Kozakiewicz
Produkcja: Polska / Projektorownia   
 / 2021 
Czas:  23 min
Pokaz:  Sobota, S2, 15:25-16:20,  
 po pokazie rozmowa
Online:  niedostępny
 

Dhaulagiri is my Everest Dreaming of a Better Place Droga (The Way)
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Marek Molek i Bruno Grassi są o krok od
wejścia na niezdobyty szczyt The Great
Troll. Burza, wyczerpanie i fatalne warunki
śniegowe uniemożliwiają im jednak
wejście na sam wierzchołek. Bruno i Ma-
rek spierają się, czy powinni powiedzieć
prawdę. Podczas niebezpiecznego zejścia
jeden z nich próbuje wszelkimi sposobami
przekonać drugiego. Tymczasem Mike
Bacon, korespondent relacjonujący te
wydarzenia, nie może się z nimi skontak-
tować i z niepokojem oczekuje powrotu
alpinistów do bazy.

Reżyser:   Ignasi López Fàbregas
Produkcja: Hiszpania / 2022 
Czas:  20 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 11:40-12:00
Online:  dostępny

Najnowsza produkcja znanego filmowca 
Alastaira Lee. Zawsze podziwiał szkocką 
scenę wspinaczki zimowej i tym sezonie 
nie mógł się oprzeć wyzwaniu nakręcenia 
filmu, który uchwyciłby wyjątkowego 
ducha tego środowiska. Kamera śledzi 
poczynania Guy’a Robertsona i Grega 
Boswella, którzy dokonują pierwszych 
przejść niezwykłych dróg na najbardziej 
imponujących arenach wspinaczkowych: 
An Teallach, Glen Coe, Ben Nevis, Craig 
Meagaidh i Cairngorms.
 
Reżyser:   Alastair Lee
Produkcja:  Wielka Brytania / Posing 

Productions/ 2022
Czas:  53 min
Pokaz:  Niedziela, S2, 10:00-10:55
Online:  niedostępny

Film wyprodukowany w 100. rocznicę
pierwszej wyprawy na Everest. Julie Sum-
mers, prawnuczka Sandy’ego Irvine’a, bada
historię trzech najwcześniejszych wypraw
na Everest. Korzystając z oryginalnego
materiału filmowego, nakręconego przez
Johna Noela w latach 1922 i 1924, a także
zdjęć, artefaktów i pisemnych zapisków,
oraz wiedzy wybitnych alpinistów, Julie
prowadzi nas od pierwszych myśli o
zdobyciu Everestu w latach 90. XIX wieku,
aż do tragicznego zniknięcia Mallory’ego 
i Irvine’a w 1924 roku. 
 
Reżyser:   Dominic Bush, John Porter
Produkcja: Wielka Brytania / 2021 
Czas:  35 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 14:31-15:06
Online:  dostępny

Egoland Ephermal Everest: by Those Who Were There
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Sam Anthamatten i Victor De Le Rue 
eksplorują najdzikszy zakątek Alaski 
w poszukiwaniu ekstremalnych ścian do 
jazdy na nartach i snowboardzie. Pilot 
podrzuca pięcioosobową ekipę na odległy 
lodowiec. Próbują zdobyć ścianę, w serii 
podejść, za każdym razem coraz bardziej 
zdeterminowani. Reżyser z bliska, ze 
szczerością i odrobiną sarkazmu, wyja-
śnia, co dokładnie się tu dzieje. Widzowie 
mają wrażenie, że towarzyszą bohaterom 
w ich zmaganiach, wczuwają się w ich 
rolę i dostrzegają piękno tego sportu.
  
Reżyser:   Jérôme Tanon
Produkcja: Francja / 2022 
Czas:  35 min
Pokaz:  NIedziela, S3A, 12:00-12:35
Online:  dostępny

Północny wierzchołek góry Roraima wy-
rasta z głębi amazońskiego lasu deszczo-
wego niczym dziób gigantycznego statku.
Legenda głosi, że tylko ludzie o czystej
duszy mogą zobaczyć szczyt spowity
chmurami, przesiąknięty ulewnymi desz-
czami, strzeżony przez pionową dżunglę,
grząskie błoto i zwisające klify. Kamera 
śledzi Leo Houldinga i jego zespół pod-
czas przemierzania dżungli, w kierunku 
wyjątkowo stromego klifu.   

Reżyser:   Matt Pycroft
Produkcja:  Wielka Brytania / ColdHouse  
 / 2021 
Czas:  43 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 13:40-14:23
Online:  niedostępny 

Islandia, kraina ognia i lodu, należy do
miejsc o największej koncentracji wo-
dospadów na świecie, co czyni ją jed-
nym z najpopularniejszych terenów do 
uprawiania ekstremalnego kajakarstwa. 
Mimo to, biorąc pod uwagę trudność, 
niedostępność rzek i surowy klimat, nie 
jest często odwiedzana. Trójka przyjaciół 
zamierza dotrzeć do kolejnych dolin, aby 
eksplorować rzeki i wodospady, którymi 
nikt jeszcze nie spłynął, a gdy wypływa 
się na nieznane wody, zawsze zdarzają się 
niespodzianki.

Reżyser:   Mikel Sarasola
Produkcja: Hiszpania / 2021 
Czas:  23 min
Pokaz:  Niedziela, S3A, 12:35-13:00
Online:  dostępny

Free Rider House of the Gods Jötunn
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Przygoda, podróż i zapomniany sukces.
W 1976 roku grupa młodzieży z Pampelu-
ny zdobyła Szachur w Afganistanie. Był
to pierwszy siedmiotysięcznik zdobyty 
przez Basków. Podczas zejścia doszło do 
wypadku. Jeden z uczestników zginął, 
drugi został poważnie ranny – dzięki 
pomocy krakowskiej wyprawy Akademic-
kiego Klubu Alpinistycznego udało się go 
uratować, a w międzyczasie nawiązała się 
między nimi przyjaźń, która trwa do dziś.

Reżyser:   Luis Arrieta Etxeberria
Produkcja: Hiszpania / 2021 
Czas:  85 min 
Pokaz:  Sobota, S1, 17:10-19:00, 
 po pokazie spotkanie
Online:  dostępny

W Nepalu grupa przyjaciół z dzieciństwa
założyła społeczną grupę przewodników
trekkingowych, odmieniając ich rodzinną
społeczność Kumari. Przewodnicy, pro-
wadzeni przez Jagata Lamę, przeznaczyli
swoje zyski i energię na rozwój samowy-
starczalnej społeczności skupionej
na licznych nowatorskich rozwiązaniach
w regionie: zapewnieniu podstawowej
elektryczności, utworzeniu centrum
umiejętności dla kobiet, lokalnej szkoły,
gospodarstwa rolnego i szpitala.

Reżyser:   Sean O’Connor
Produkcja: USA / 2022 
Czas:  30 min
Pokaz:  Niedziela, S2, 13:50-14:25
Online:  dostępny

W 1921 roku miała miejsce pierwsza udo-
kumentowana szwedzka wyprawa, której
celem było zdobycie najwyższego szczytu
Áhkká zimą. Ekspedycją kierował legen-
darny fotograf przyrody Borg Mesch, 
a wśród uczestników znalazł się Arthur
Thelin, który prowadził wyprawowy
dziennik. 100 lat po historycznej wypra-
wie Magnus Granér, narciarz i aktywista
klimatyczny, zarazem prawnuk Arthura
Thelina, wraz z grupą przyjaciół udaje
się na szczyt Áhkká celem ponownego
zdobycia szczytu i zjechania z niego. 

Reżyser:   Gustav Cavallin, Jens Nilsson
Produkcja: Szwecja / 2022 
Czas:  79 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 16:16-17:35
Online:  dostępny

Mendiak 1976 – A friendship 
story in Afghan peak

Kumari: A Father’s Dream Longing for Áhkká
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Dents du Midi. Północna ściana, której
kulminacja znajduje się na wysokości po-
nad 3000 m, otwiera drogę do gigantów
Alp. Dorastałem naprzeciwko, uczyłem
się jeździć na nartach, chodzić i wspinać
w ich pobliżu. I zawsze marzyłem, aby
tam dotrzeć. Dziś jestem narciarzem
freeride’owym i pragnę oddać hołd miej-
scu, które rozbudziło we mnie miłość do
gór – zjazd na nartach po 4 mitycznych
liniach tego masywu o 4 najpiękniejszych
porach dnia: o wschodzie słońca, w połu-
dnie, o zachodzie słońca i o północy.   

Reżyser:   Julien Ferrandez
Produkcja: Francja / 2022 
Czas:  38 min
Pokaz:  Niedziela, S3A, 11:00-11:38
Online:  dostępny

Impresje na temat freestyle’u  
i skitouringu.

Reżyser:   Tom Granier
Produkcja: Francja / 2022 
Czas:  8 min 
Pokaz:  Sobota, S3A, 16:08-16:16
Online:  dostępny

Midday at Midnight Moving Forward
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Północne ściany Cima Grande, Piz Badile,
Matterhornu, Eigeru, Petit Dru i Grandes
Jorasses uważane są za sześć najważniej-
szych ścian alpejskich. Roger Schäli
i Simon Gietl wielokrotnie się po nich
wspinali. Ich nowym marzeniem jest
wspinaczka non stop i pokonanie dystan-
su między szczytami o własnych siłach.
Mają przed sobą wyjątkowe zadanie: 1100
kilometrów trasy, 30770 metrów prze-
wyższenia i 29470 metrów zejścia, które
planują zrealizować na rowerach szoso-
wych, pieszo, z liną i paralotnią.  

Reżyser:   Frank Kretschmann
Produkcja: Niemcy / 2022 
Czas:  29 min
Pokaz:  Niedziela, S2, 13:20-13:50
Online:  dostępny

North 6



Sunbird to unikatowy osobnik, o którym
prawdopodobnie nie słyszeliście. Rozpo-
ściera swoje skrzydła nad górzystymi
terenami Półwyspu Gaspé. Stworzenia
te żyją w oczekiwaniu na długie, oszała-
miające noce i krystalicznie czyste dni
zimy. Zjeżdżając ze skalistych przylądków
Chic-Chocs w nieskazitelnym śniegu na
wybrzeżu Gaspé, ożywiają zimę, opowia-
dając jej historię poprzez swoją obecność.
Ta filmowa oda do zimy jest refleksją nad
znaczeniem ochrony przyrody i przewar-
tościowaniem naszej obecności w niej.

Reżyser:   Alexa Fay
Produkcja: Kanada / 2022  
Czas:  11 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 12:00-12:11
Online:  dostępny

Historia pozornie niemożliwego przejścia
free solo. Alfredo Webber, prawdopodob-
nie najsilniejszy pięćdziesięciolatek
na świecie, wciąż wspina się po drogach
o trudnościach 9a, a w tym przypadku
pokonuje drogę 8c w stylu free solo. 

Reżyser:   Gabriele Donati
Produkcja: Włochy / 2022 
Czas:  36 min
Pokaz:  Niedziela, S2, 10:55-12:00
 po pokazie spotkanie  
 z reżyserem i bohaterem  
 filmu
Online:  dostępny 

Po ciężkim urazie mózgu wybitny amery-
kański alpinista Barry Blanchard wraca do
górskiego życia.

Reżyser:   Ivan Hughes
Produkcja: Kanada / 2022 
Czas:  30 min
Pokaz:  Niedziela, S3A, 10:31-11:00
Online:  dostępny

SunbirdsSlegàto (Untied) Spindrift – The Barry 
Blanchard Story
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W 2019 roku wybitny brytyjski wspinacz
Tom Ballard zaginął na Nanga Parbat. 
25 lat wcześniej i zaledwie 160 km dalej, na
K2 zginęła jego matka Alison Hargreaves,
jedna z największych alpinistek. Filmowcy
towarzyszą siostrze Toma, Kate, podczas
wyprawy na Nanga Parbat, na którą
wyrusza, by pożegnać się z bratem. Łącząc
archiwa rodzinne z materiałem filmowym
Toma, dokument opowiada niesamowitą 
i emocjonalną historię rodziny, która żyła – 
i była gotowa umrzeć – z miłości do gór.

Reżyser:   Christopher Terril 
Produkcja: Wielka Brytania / 2021 
Czas: 107 min
Pokaz:  Sobota, S2, 19:00-20:50
Online: niedostępny

Ultrarunner Timothy Olson zamierza
przebiec słynny szlak Pacific Crest Trail.
Jego marzeniem jest ustanowienie rekor-
du trasy. Podczas tego wyzwania musi
stawić czoła bardzo wysokim temperatu-
rom i wielkim pożarom. Timothy będzie 
śpieszyć się również z innego powodu. 
Bieg chce zakończyć przed narodzinami 
swojej córki. Wyrusza na PCT z ambitnym 
planem pokonania szlaku w 50 dni – 
dziennie daje to około 80 km do przebie-
gnięcia!

Reżyser:   Keith Ladzinski
Produkcja: USA / Triage Creative  
 / 2022 
Czas:  60 min
Pokaz:  Niedziela, S3A, 13:00-14:00
Online:  dostępny
 

The Last Mountain. The Story 
of Tom Ballard

The Mirage
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Włoch, Francuz i Szwajcar wyruszają na
Grenlandię. To historia wyprawy, w której
trzej bohaterowie – Matteo DellaBordella,
Symon Welfringer i Silvan Schupbach –
postanawiają połączyć siły, by przeżyć
niesamowitą przygodę znacznie wykra-
czającą poza samo wspinanie. Trio decy-
duje się wystartować z Tasiilaq i pokonać
170 km trasę pod ścianę Siren Tower
kajakiem, bez wsparcia z zewnątrz. 
Trudna i naturalna przygoda, podróżowa-
nie i wspinanie klasyczne w stylu by fair 
means przez fiord wschodniej Grenlandii.

Reżyser:   Fulvio Mariani
Produkcja: Szwajcaria / 2022 
Czas: 31 min
Pokaz:  Niedziela, S3A, 10:00-10:31
Online:  dostępny

The call of the Siren



Beth Rodden to jedna z najlepszych
zawodniczek w historii wspinania. Ma na
koncie liczne klasyczne przejścia
na ścianie El Capitan i pierwsze przejścia
pozornie niemożliwych linii. This is Beth
to intymne spojrzenie na jej sukcesy,
zmagania z obrazem własnego ciała 
i okrutną autosugestią. To także próba
odkrycia na nowo miłości do sportu i do
samej siebie. 

Reżyser:  Jen Randall
Produkcja:  USA / A Well Travelled
 Production / 2022
Czas:  18 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 18:33-18:51
Online:  dostępny

Stefan Glowacz z Philippem Hansem
przemierzają Alpy na rowerach górskich
z przyczepkami. Głównym celem zespołu
są pierwsze przejścia na Croda Bianca 
w Dolomitach, Wetterhorn w Szwajcarii 
i Pic de Bure we francuskich Alpach Nad-
morskich. Pomiędzy wspinaczkami zespół
przemieszcza się nie asfaltem, ale szlaka-
mi i bezdrożami.

Reżyser: Tom Dauer
Produkcja: Niemcy / 2022
Czas: 45 min
Pokaz:  Niedziela, S2, 12:05-13:10
 po pokazie rozmowa
 Glowaczem o filmie
Online:  dostępny

Poszukiwaczka przygód, zawodniczka,
przyjaciółka, pionierka, bohaterka i twar-
dzielka – to słowa, którymi można opisać 
francuską kajakarkę, Nourię Newman. 
W filmie śledzimy jej starania, by zostać 
pierwszą kobietą, która pokona 30-metro-
wy wodospad; obserwujemy, jak z młodej, 
ambitnej olimpijki wyrasta na jedną 
z największych kajakarek wszech czasów. 
Świadomej tego, że oczekiwania wobec 
niej, zarówno jako sportowca, jak i kobiety, 
mają duży wpływ na jej decyzje i ambicje. 
Newman pragnie podążać własną drogą.

Reżyser:  David Arnaud
Produkcja:  Francja / 2022
Czas:  85 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 18:51-20:20
Online:  dostępny

This is Beth Wallride Wild Waters
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Barbara Prymakowska z Tarnowa ma
dziś 79 lat i każdego dnia udowadnia, że
nie ma rzeczy niemożliwych! Choć sport
kocha od zawsze, to na podium stanęła
dopiero po 50-tce. Jest wielokrotną
mistrzynią Polski i świata w biegach
górskich i maratonach, uprawia też rolki
i narciarstwo klasyczne. Jako najstarsza
Polka w wieku 68 lat zdobyła najwyższy
szczyt Alp – Mont Blanc.

Reżyser:  Ilona Ptak
Produkcja:  Polska / TVP3 Katowice
 / 2021
Czas:  23 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 12:50-13:30,
 po pokazie rozmowa
Online:  dostępny

Krakowska scena wspinaczkowa zawsze
obfitowała w osobowości z pogranicza
nauki, kultury i sztuki. Dla wielu sport
był oknem na świat. Niewidzialna siła,
która wciąga do sportu, jest jak narkotyk.
Praca i pasja. Sport i sztuka. Sprzeczności
i kontrasty tworzące jedną osobowość.
Czarno-biała podróż do życia człowieka
wielu talentów – Macieja Dobrzańskiego.
  
Reżyser:  Wojtek Kozakiewicz
Produkcja:  Polska / Projektorownia
 / 2021
Czas:  23 min
Pokaz:  Sobota, S2, 15:25-16:20,
 po pokazie rozmowa
Online:  niedostępny

Jarek Pieniak prowadzi bloga zespoldow-
na. info, na którym prezentuje naukowe
rozważania i koncepcje dotyczące wsparcia
osób z zespołem Downa i ze spektrum
autyzmu. Pasją Jarka jest pokonywanie 
górskich trudnych szlaków. W podróż ze 
sobą bierze żonę i dwóch synów – Janka 
(13 lat) z zespołem Downa i Kamila (25 lat) 
– autystę. Zdobyli kilkukrotnie Diadem Gór 
Polski, setki szczytów i szlaków europej-
skich. Jarek od lat inspiruje rodziców dzieci 
z zespołem Downa i z autyzmem.

Reżyser:  Kobas Laksa
Produkcja:  Polska / 2021
Czas:  20 min
Pokaz:  Niedziela, S3A, 14:40-15:30,
 po pokazie rozmowa
Online:  dostępny

Babcia na medal

Polski Konkurs Filmowy

Droga Nasze góry



Film opowiada historię twórcy biesz-
czadzkiego schroniska „Chatka Puchatka”.
Ludwik Pińczuk przez pół wieku nadludz-
kim wysiłkiem budował swoją legendę 
i kult schroniska na Połoninie Wetlińskiej.
Nie tylko przetrwał w surowych warun-
kach, ale zdołał zbudować Chatkę. Spełnił
swoje marzenie. Prowadził schronisko
z fantazją i sercem. Nic jednak nie trwa
wiecznie. Film jest zapisem wyjątkowego
momentu w dziejach Bieszczadów.

Reżyser:  Robert Żurakowski
Produkcja:  Polska / Mazurkiewicz 
 Produkcja Filmowa / 2022
Czas:  83 min
Pokaz:  Sobota, S2, 11:00-12:40,
 po pokazie rozmowa
Online:  dostępny

Film bardzo niskobudżetowy, realizowany
telefonem komórkowym, 3 km od domu.
Opowiada o przygotowaniu kamienia do
wspinaczki. W powstałym sektorze jest ich
pięć. Główny kamień został przygotowany
jako ostatni, ponieważ na oko nie rokował.
Okazało się, że drugi zmysł (nos) mnie nie
mylił i jest perełką w powstałym rejonie.
Desperacka determinacja to uczucie towa-
rzyszące przy tworzeniu nowych ogród-
ków wspinaczkowych w Beskidzie Małym.

Reżyser:  Marcin Tasiemski
Produkcja:  Polska / 2022
Czas:  11 min
Pokaz:  Sobota, S3A, 14:10-14:40,
 po pokazie rozmowa
Online:  dostępny

Polski Konkurs Filmowy

Śniła mi się Połonina Trufla

Wśród filmów pozakonkursowych 
znajdują się również takie dwie pozy-
cje. Pierwsza z nich to film powstały 
pod auspicjami marki Patagonia, 
opowiadający o wspinaczkowo-eko-
logicznej wyprawie na Alaskę – to 
The Scale of Hope. Projekcja filmu 
będzie przyczynkiem do rozmowy 
m.in. o tym jak zmiany klimatyczne 
wpływają na działalność górską – 
w spotkaniu weźmie udział Marek 
Raganowicz, Justyna Filpek (Patago-
nia) oraz podróżniczka Kamila Kielar. 
Sobota, S3B, 19:00-20:50

Z kolei Wejdź na swój szczyt to polski 
film stworzony przy współpracy 
Fundacji Avalon i Stowarzyszenia 
Skocznia, który opowiada o trzech 
osobach z różnymi rodzajami niepeł-
nosprawności, które połączyło wspi-
nanie na ściance wspinaczkowej. Po 
pokazie odbędzie się rozmowa z Anną 
Radziejowską, prezeską Stowarzy-
szenia Skocznia oraz pełnomocniczką 
Zarządu PZA ds. sportu osób z nie-
pełnosprawnością.
Sobota, S2, 16:30-16:55

Filmy  
pozakonkursowe



Sięgnęliśmy zatem po emblematyczne obrazy, w których przygoda, 
eksploracja i przede wszystkim wielka pasja bohaterów czyni z tych 
opowieści historie o uniwersalnym przesłaniu – mimo upływu lat 
filmy emanują tą samą radością, kunsztem twórców i sportowców 
oraz last but not least – wolnością.

Auatana (2012)
Trójka szalonych Brytyjczyków, Leo Houlding, Jason Pickles i Stanley 
Leary, wyrusza do Wenezueli, celem wytyczenia drogi na Cerro 
Autana. 

King Lines (2007)

Fascynujący trip dookoła świata w poszukiwaniu wymarzonych dróg 
amerykańskiego mistrza skały, Chrisa Sharmy.

Valhalla (2013)

Eksplozja kolorów, niesamowitych widoków, ciekawych postaci, 
nostalgii i poezji, a także fenomenalne ujęcia narciarskie i snowboar-
dowe.

Historia filmu górskiego
Z okazji 20-lecia festiwalu zapraszamy na krótką podróż w czasie. Przede wszystkim 

pragniemy przypomnieć trzy produkcje filmowe, które z biegiem lat zyskały miano 
kultowych. Sięgnęliśmy również dalej, aby pokazać dokument z włoskiej wyprawy na K2 

w 1954 roku. Historyczne perygrynacje zwięńczy prelekcja Roberta Mantavaniego, autora 
książki Ciak, si scala! – Storia del film di alpinismo e arrampicata  

(Akcja: Let’s Climb! – Historia filmu górskiego i wspinaczkowego).

Pokaz Autana, King Lines, Valhalla, Italia K2: Niedziela , S2, 16:30-21:15



Italia K2 (1955)

Pokażemy także odrestaurowaną wersję filmu 
z 1955 roku, który przez wielu uznawany jest 
za jednego z prekursorów gatunku. Italia K2 
opowiada o losach włoskiej wyprawy na K2 
w 1954 roku. W nowej wersji wykorzystano 
oryginalne nagrania z wyprawy, podczas której 
Mario Fantin ustanowił ówczesny rekord wy-
sokości operatorów, wchodząc z himalaistami 
na 6560 metrów, oraz dodatkowe komenta-
rze i narrację. Odświeżona wersja filmu jest 
dziełem Cineteca di Bologna we współpracy 
z Centro di Cinematografia and Cineteca del 
CAI i pod auspicjami Ministerstwa Kultury.

Historyczną podróżą pokieruje specjalny gość 
festiwalu i zarazem juror – Roberto Manto-
vani. Włoski dziennikarz i wieloletni redaktor 
miesięcznika „Rivista della Montagna” zajmuje 
się w historią europejskiego i pozaeuropejskiego 
alpinizmu. Podczas swojego wykładu opowie 
między innymi o kontrowersjach związanych 
z powstawaniem pierwszego filmu o tematyce 
alpinistycznej (Matterhorn z 1901 roku), kulisach 
powstawania Italia K2, górskim kinie francu-
skim z lat 50. ubiegłego wieku, amerykańskich 
filmach z lat 70. (Solo z 1973 i El Capitan z 1978 
roku) oraz nowych festiwalach i programach 
telewizyjnych lat 80. i 90. Roberto wytłumaczy 
także rolę International Alliance for Mountain 
Film, stowarzyszenia górskich festiwali filmo-
wych, którego członkiem jest również KFG.

Punkty programu związane z „Historią 
filmu górskiego” dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Fundu-
szu Promocji Kultury – państwowego 
funduszu celowego.

fot. arch. Centro di Cinematografia and Cineteca del CAI

„Historia filmu górskiego”, Sobota, S4A, 16:10-17:30



Na początku 
było słowo

Dla wielu z nas – a już na pewno tych z nieco 
starszego pokolenia – pierwszym krokiem w na 

ścieżce wiodącej w góry było czytanie górskich książek. 
Pochłanialiśmy opowieści o tragediach tatrzańskich, 

o siermiężnych himalajskich wyprawach, 
wspomnienia z wyryp i wspinaczek na rozgrzanych 

słońcem tatrzańskich ścianach. 
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Książki były nie tylko czymś, co umila wieczory i rozwija wy-
obraźnię, były w dobie nieinternetowej i niemal nietelwizyjnej 
– oprócz opowieści przy piwie – oknem na świat, jedynym nieraz 
źródłem informacji o tym „jak tam jest”. Zdobywcy chcieli się 
dzielić swoimi historiami, powstawały nowe drogi, powstawały 
nowe książki. Były różne, od klasycznych relacji z wypraw po 
próby literackie. 
Dziś górskie przedsięwzięcia relacjonowane są na bieżąco, 
przestała obowiązywać zasada, że co się dzieje na wyprawie, 
zostaje na wyprawie, górskie tragedie – paradoksalne to i gorzkie 
– sprawiły, że na tematykę górską rzucili się przeróżni dzien-
nikarze, co zaowocowało kilkoma pozycjami bardzo dobrymi 
i wieloma bardzo złymi, literaturą pisaną na kolanie, na potrzebę 
chwili i zarobku. Ta fala na szczęście opada, wierzę, że zostaną, 
niczym bursztyny na plaży, rzeczy najlepsze. Nadejdzie czas 
poważnej literatury i pisania najwyższe próby – tak jak pozycje 
autorów, z którymi w tym roku się spotkamy. Bo na naszym 
festiwalu literatura nigdy nie przestanie być ważna, jest przecież 
nieodzownym elementem tego, co się w górach dzieje, czasem 
Stendhalowskim zwierciadłem, w którym ludzie gór mogą się 
przejrzeć.
Są też książki, które jeszcze się u nas nie ukazały, jak Memsahb 
im Himalaya Hettie Dyhrenfurth, alpinistki pionierki, u nas mało 
znanej, o której opowiedzą nam naukowczynie z Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Mamy nadzieję, że to spotkanie sprawi, iż bę-
dziemy mogli tę książkę przeczytać po polsku.
Zapraszamy do dyskusji i refleksji, weźmy razem udział w tej in-
telektualnej wyprawie. Czasem może być pod górkę, lecz widoki 
wynagrodzą wszystko.

Beata Słama

„Górscy detektywi” – spotkanie z Elżbietą Sieradzińską 
i Maciejem Kwaśniewskim, autorami książek o górskich 
tajemnicach, katastrofach, wypadkach i zbrodniach, 
prowadzenie Beata Słama
Sobota, S4A, 11:00-12:10

„Hettie Dyhrenfurth – memsahib w Himalajach” – o 
wybitnej kobiecie gór rozmawiają Ewa Grzęda i Monika 
Mańczyk-Krygiel z Uniwersytetu Wrocławskiego oraz 
Katarzyna Okuszko
Sobota, S4A, 12:20-13:30

„Góry i skrzydła” – rozmowa o Adamie Karpińskim 
„Akarze”, zdobywcy Nada Devi East, z autorem jego bio-
grafii Krzysztofem Marchlewiczem, oraz z Sebastianem 
Kłosokiem, twórcą filmu archiwalnego Nanda Devi East 
1939, prowadzenie Bartek Dobroch
Sobota, S4A, 14:50-16:00

„Co czytają ludzie gór” – książki polecają: Ewa Grzęda, 
Agnieszka Jurczyńska-Kłosok, Bartek Dobroch, Janusz 
Majer i Piotr Trybalski, prowadzenie Beata Słama
Niedziela, S4A, 10:00-11:00

„Skitury. Kompletny narciarski podręcznik” – spotkanie 
autorskie – Anna Figura, prowadzenie Beata Słama
Niedziela, S4A, 11:10-12:00

„Projekt Tatry” – spotkanie autorskie – Szymon 
Ziobrowski, prowadzenie Beata Słama
Niedziela, S4A, 13:40-14:25



Mistrzyni świata i Europy w narciarstwie 
wysokogórskim, wielokrotna medalist-
ka Pucharu Świata oraz Pucharu Polski 
i Mistrzostw Polski. Biegaczka górska, 
zwyciężczyni Biegu Ultra Granią Tatr 2015 
i Sudtirol Ultra Skyrace 2014 we Wło-
szech. W 2015 roku ustanowiła kobiecy 
rekord trasy w ekstremalnym biegu Elbrus 
Race (4 godziny i 22 minuty), oraz rekord 
wejścia na Mont Blanc – 5 godzin 17 
minut. Autorka książki 
Skitury. Kompletny 
narciarski podręcznik.

Niedziela, S4A  
11:10-12:00

Profesorka Uniwersytetu Wrocławskiego, 
historyczka literatury, obecnie pracuje w 
Zakładzie Historii Literatury Romantyzmu 
na Uniwersytecie Wrocławskim, kieruje 
Pracownią Badań Humanistycznych nad 
Problematyką Górską. Jest autorką ponad 
stu rozpraw i artykułów naukowych oraz 
dwóch monografii. Zajmuje się również 
przestrzenią kulturową i literacką, a także 
problematyką regionalistyczną i literaturą 
górską, organizuje cykliczne międzynaro-
dowe konferencje naukowe poświęcone 
problematyce górskiej, redaguje rocznik 
„Góry-Literatura-Kultura”.

Sobota, S4A 
12:20-13:30

Adiunktka w Katedrze Współczesnego 
Języka Polskiego Wydziału Polonistyki 
UJ, przewodniczka tatrzańska. Obszary 
jej zainteresowań to toponimia, oronimia, 
etnolingwistyka, słownictwo gwarowe 
i ogólnopolskie, kultura i etyka języka, 
dydaktyka gramatyki języka polskiego – 
historyczna i współczesna. 
Autorka książki Nazewnictwo Tatr 
Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni 
górskiej, współpracuje z „Gazetą Górską”.

Niedziela, S4A  
11:10-12:00

Dr hab. Ewa Grzęda Agnieszka Jurczyńska-KłosokAnna Figura

Literatura



Literatura

Taternik, przewodnik tatrzański, ratownik 
TOPR. Absolwent polonistyki na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Kieruje Centralną 
Biblioteką Górską PTTK w Krakowie.

Sobota, S4A  
14:50-16:00

W latach 90. dziennikarz „Czasu Krakow-
skiego”, były zastępca redaktora naczel-
nego „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika 
Polskiego”. Wierzy w media mądre i gra-
ficznie piękne. Pomysłodawca wielu akcji 
społecznych i obywatelskich.
Obecnie redaktor naczelny „Taternika”, 
przekonany, że Tatry należą do duchowe-
go krajobrazu każdego Polaka. Miłośnik 
starych zdjęć z Tatr i odkrywania ich 
historii. Pracownik Instytutu Literatury. 
Autor książki poświęconej tragediom i ta-
jemnicom tatrzańskim, Tatry. Na granicy 
życia i śmierci, która ukaże się w przy-
szłym roku nakładem wydawnictwa SQN. 

Sobota, S4A  
11:00-12:10

Germanistka, adiunktka w Instytucie 
Filologii Germańskiej na Uniwersytecie 
Wrocławskim.
Jej zainteresowania badawcze to literatura 
austriacka XIX i XX w., literatura i kultura 
Śląska XIX i XX w., motyw gór w literatu-
rze i sztuce, pamięć rodzinna (pokolenio-
wa), gender i ojczyzna prywatna w twór-
czości pisarek niemieckojęzycznych I poł. 
XX w.

Sobota, S4A 
12:20-13:30

Sebastian Kłosok Maciej Kwaśniewski Monika Mańczyk-Krygiel



Profesor historii, specjalizuje się w dzie-
jach Polski i Wielkiej Brytanii XIX w. 
(zwłaszcza w zakresie kontaktów polsko-
brytyjskich). Wykłada na Wydziale Histo-
rii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Górski „życiorys” ma długi, 
jednak bardziej turystyczny niż wspinacz-
kowy. Poza Tatrami wędrował po górach 
Afryki, Ameryki 
Południowej i Azji 
Mniejszej. Autor 
książki Góry i skrzy-
dła. Opowieść 
o Adamie „Akarze” 
Karpińskim. 

Sobota, S4A  
14:50-16:00

Człowiek gór na wiele sposobów, między 
innymi taterniczka jaskiniowa. Wesoła 
tłumaczka, cierpliwa matka, pasjonatka 
kultury. 

Niedziela, S4A  
12:10-13:30

Dziennikarz, stały współpracownik „Ty-
godnika Powszechnego”, autor książek  
Broad Peak. Niebo i piekło (wraz z Prze-
mysławem Wilczyńskim) i Artur Hajzer. 
Droga Słonia. Przewodnik tatrzański.
Otrzymał nagrodę Pióro Nadziei Amnesty 
International 2009 za najlepszy tekst 
o prawach człowieka w prasie polskiej, był 
nominowany do najważniejszej polskiej 
nagrody dziennikarskiej Grand Press 2010 
w kategorii wywiad za rozmowę z nesto-
rami ratownictwa tatrzańskiego, Janem 
Krupskim i Józefem Uznańskim: Jak chodzi 
o lawiny, to nie ma mądrych, opublikowa-
ną w „Gazecie Wyborczej”.

Niedziela, S4A 
10:00-11:00

Krzysztof Marchlewicz Katarzyna Okuszko Bartek Dobroch

Literatura



Literatura

Romanistka z zamiłowania i wykształce-
nia, tłumaczka z języka francuskiego.
Z serca i duszy muzyczka, wokalistka, 
kompozytorka, autorka tekstów w języ-
kach polskim, francuskim i kreolskim. 
Autorka artykułów poświęconych górom, 
muzyce i kulturze Wysp Zielonego Przy-
lądka, napisała pierwszy polski przewod-
nik po Wyspach, a także biografie Cesárii 
Évory i Wandy Rutkiewicz. 
Jej najnowsza książka, Historie alpejskie, 
o niezwyczajnych i niewyjaśnionych  zda-
rzeniach pod alpejskimi szczytami, ukaże 
się na początku przyszłego roku.

Sobota, S4A  
11:00-12:10

Elżbieta Sieradzińska

Dziennikarz i pisarz, fotograf i podróżnik, 
dyrektor Festiwalu Literatury Górskiej w 
Lądku-Zdroju. Pisał i fotografował m.in 
dla: „Outside”, „Polityka”, „Przekrój” „Na-
tional Geographic”, „National Geographic 
Traveler”, „Podróże”. Jest autorem książek: 
Fotograf w podróży, Podróże z Adre-
naliną, Ja, Pustelnik, Wszystko za K2, 
Wszechmogący. Człowiek, który wymyślił 
Himalaje. Biografia Andrzeja Zawady. 
Prowadzi warsztaty fotograficzne i foto-
wyprawy. Finalista i laureat konkursów 
fotograficznych (m.in. Grand Press Photo, 
Wielki Konkurs National Geographic, 
Leica Street Photo), zdobył tytuł Travel 
Photographer of The Year. 

Niedziela, S4A 
10:00-11:00

Dyrektor Tatrzańskiego Parku Naro-
dowego. Jest absolwentem Wydziału 
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 
AGH o specjalności ochrona środowiska 
w planowaniu i zarządzaniu oraz Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, a także podyplomowych 
studiów z projektowania usług. Ukoń-
czył kurs skałkowy 
i taternicki, jest 
przewodnikiem ta-
trzańskim III klasy. 

Niedziela, S4A 
13:40-14:25

Piotr Trybalski Szymon Ziobrowski



Spotkanie z Wandą
Rok 2022 jest Rokiem Wandy Rutkiewicz. To sytuacja nieco wymuszona, 

bowiem pamięć o naszych wielkich powinna trwać bez względu na 
okazję. Wanda jednak, w przeciwieństwie do np. Jerzego Kukuczki, nie ma 

wytrwałych strażników pamięci, a jej kobieca narracja długo nie przebijała 
się do zbiorowej świadomości tak, jak wspinaczkowe narracje męskie. Ta 
wybitna Himalaistka budziła wiele kontrowersji, była postacią wyrazistą, 

dramatyczną, nie do końca nadawała się na bohaterkę masowej wyobraźni.

Na KFG zawsze jednak o Niej pamiętaliśmy – wspomnijmy choćby poruszające i wzruszające 
potkanie z autorkami jej biografii i sztuk jej poświęconych, a także aktorkami ją grającymi. To 
były niesamowite chwile.

W tym roku również odbędzie się wydarzenie niezwykłe: otwarcie wystawy (wernisaż –  
sobota, foyer poziom 2, 14:00) nigdy niepublikowanych zdjęć Wandy Rutkiewicz z Jej pierw-
szych wypraw, m.in. tej na Everest w 1978 roku. Poznamy Wandę nie himalaistkę i zdobyw-
czynię, a wrażliwą artystkę fotografkę. To niesamowite zdjęcie i wspaniale, że wreszcie ujrzały 
światło dzienne (więcej o wystawie na kolejnych stronach).

Kolejnym „Wandowym” akcentem będzie projekcja dwóch filmów: legendarnej  Temperatury 
wrzenia Andrzeja Zajączkowskiego i Karnawał pod Cerro Torre samej Wandy Rutkiewicz.

W damskim gronie podyskutujemy o tym, jak wygląda wspinanie kobiece po „epoce Wandy”. 
Czy potrzebne nam są wzorce i ikony, tradycja i wspinaczkowa spuścizna? Jak dziewczyny 
odnajdują się w górskim świecie wciąż jeszcze zdominowanym przez mężczyzn.  

Zapraszamy! 

Niedziela, S4A, 12:10-13:30
„Wanda Rutkiewicz – rok jubileuszowy”: 
„Świat po Wandzie. 
Jak dziś wspinają się Polki”
W spotkaniu udział wezmą Zofia Bachleda, 
Ilona Gawęda, Małgorzata Jurewicz, 
Karolina Ośka, Monika Witkowska, 
prowadzenie Katarzyna Okuszko

fot. arch. Jerzy Kukuczka

Niedziela, S1, 10:00-10:55
Wanda Rutkiewicz i film górski:  
Temperatura wrzenia (reż. Andrzej  
Zajączowski) i Karnawał pod Cerro Torre  
(reż. W. Rutkiewicz)

Polecamy również cykl: 
„Kobiety w kinie górskim” 
Sobota, S3A, 17:45-20:20



Przez 30 lat archiwum domowe Wandy leżało w ukryciu. Na początku 
opiekował się nim i dbał o nie je młodszy brat, Michał Błaszkiewicz. Po 
jego śmierci, dzięki pomocy siostry Wandy, Janiny Fies, archiwum było 
przechowywane przez filmowców (pod kierunkiem reżyserki Justyny 
Tafel), którzy pracują nad filmem fabularnym o Wandzie. Ale dopiero praca 
nad filmem dokumentalnym o wybitnej himalaistce, w reżyserii Elizy  
Kubarskiej, spowodowała, że materiał trafił do digitalizacji.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie kilkanaście nigdy niepublikowa-
nych zdjęć autorstwa Wandy Rutkiewicz, która nie tylko była wysokogór-
ską pionierką, ale również wspaniałym fotografem i filmowcem. Materiał 
fotograficzny był realizowany przez Wandę od początku jej wypraw, 
między innymi ze zdobycia Everestu w 1978 roku. W zbiorach znajdują się 
zdjęcia: slajdy i negatywy, z lat 60., 70., 80. i początku lat 90.

Kurator wystawy: Katarzyna Gębarowska

Organizatorzy dziękują Pani Janinie Fies – siostrze Wandy  
– za wyrażenie zgody na organizację wystawy podczas 20. KFG

Wystawa zdjęć Wandy Rutkiewicz
Na 20. Krakowskich Festiwalu Górskim będzie można obejrzeć archiwalne zdjęcia autorstwa jednej z najwybitniejszych 

himalaistek w historii, Wandy Rutkiewicz. Wernisaż wystawy odbędzie się w sobotę 10 grudnia o godzinie 14.00.

Punkty programu związane z cyklem „Kobiety – 
himalaizm, alpinizm, wspinaczka” dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – pań-
stwowego funduszu celowego
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Warsztaty 
„Bezpieczne 
góry i skały”

Warsztaty zawsze cieszyły się na KFG 
dużym zainteresowaniem. Tak więc i tym 
razem w programie znalazła się cała seria 

różnorakich wykładów. Mamy nadzieję, że 
przypadną Wam do gustu. 

Podczas festiwalowych wykładów 
posłuchacie między innymi 

o bezpieczeństwie w górach, tak dla 
turystów, jak i wspinaczy. Będzie 

o wspinaniu sportowym, skitouringu 
i dużo dużo więcej. 

Wikszość warsztatów będzie dostępna 
po festiwalu na platformie Playkrakow.pl.

i wspinaczce wysokogórskiej” – Waldek 
Niemiec i Tomasz Nodzyński

15:40-16:50  
„Warsztat PETZL: Zjazdy Co należy 
wiedzieć o zjeżdżaniu na linie. Procedury, 
patenty, zagrożenia, wypadki” – 
Bogusław Kowalski, Maciej Ciesielski

17:00-17:50  
„10 najlepszych tras skiturowych w Ta-
trach, Bieszczadach, Alpach, Bałkanach 
i Norwegii” – Wojciech Szatkowski  
i Mateusz Mróz / Skitour School”

18:00-18:50 
Warsztat wspinaczkowy – Andrzej 
Mecherzyński-Wiktor i Marcin Kopciński

Sobota, S3B, 11:00-18:50

11:00-11:45 
„Bezpieczni i rozważni w Tatrach 
z dziećmi” – Jan Cięciak, Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły

11:55-12:40  
„Czy można po górach chodzić 
ekonomicznie” – Leszek Cichy

12:50-14:05  
„Akademia Keena: Najczęściej 
popełniane błędy w górach” – Rafał Król

14:15-15:30 
„Góry lajków, czyli o plusach i minusach 
mediów społecznościowych w turystyce 

12:45-13:55  
Warsztat wspinaczkowy: „Jak boli to 
rośnie – prawdy i mity o treningu 
wspinaczy” – MotionLab, prowadzenie 
Andrzej Mecherzyński-Wiktor

14:10-15:20 
„Skitury z dziećmi” – Monika Strojny / 
5+ Szkoła Górska

15:30-16:45  
„Skitourowy Trawers Tatr” – 
Kursylawinowe.pl

Niedziela, S3B, 10:00-16:45

10:00-11:10 
„Akademia Keen: Zimowe bezpieczeń-
stwo w górach” – Rafał Król

11:20-12:35 
Warsztaty PETZL: „Stanowiska 
i asekuracja podczas wspinaczki 
wielowyciągowej. Czy stosowanie się 
do obowiązującego od wielu lat kanonu 
zawsze jest bezpieczne?” – prowadzenie  
Maciej Ciesielski i Bogusław Kowalski



PARTNEREM  
WARSZTATÓW JEST PZU

Sobota, S4B, 11:00-17:45

11:00-12:30* 
Warsztat nr 1: Nawigacja – 
Fundacja GOPR

12:45-14:15* 
Warsztat nr 2: Pierwsza pomoc – 
Fundacja GOPR

14:30-16:00* 
Warsztat nr 3: Nawigacja – 
Fundacja GOPR

16:15-17:45* 
Warsztat nr 4: Pierwsza pomoc – 
Fundacja GOPR 

Niedziela, S4B, 11:00-14:15

11:00-12:30* 
Warsztat nr 1: Nawigacja – 
Fundacja GOPR 

12:45-14:15* 
Warsztat nr 2: Pierwsza pomoc – 
Fundacja GOPR

* obowiązuje wcześniejsza 
rezerwacja, limit miejsc został 
wyczerpany przed festiwalem
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ORGANIZATORZY KFG
Wspinanie.pl – główny organizator

TKN Wagabunda

KONTAKT

Dyrektor KFG
Wojciech Słowakiewicz

ws@wspinanie.pl; kom. 606 412 316

Dyrektor Programowy KFG
Piotr Turkot

pt@wspinanie.pl; kom. 600 356 626

TKN Wagabunda, Wolontariat
Agnieszka Fugiel

kfg.wagabunda@gmail.com

Kontakt dla mediów 
Alicja Głów 

media@kfg.pl; kom. 607 359 684

Kiermasz 
Joanna Turkot 

kiermasz@kfg.pl; kom. 507 006 965

Współpraca 
Michał Gurgul, Beata Słama, Wojciech Kołek, Dorota Dubicka, 

Monika Hajnos, Tomasz Przesmycki, Adam Kokot, Iwona Kukla,  
Łukasz Jankowski, Oswald Rodrigo Pereira

WWW.KFG.PL



It’s more 
than a jacket. 
It’s Athlete Tested, 
Expedition Proven.



Ubezpieczenie dla aktywnych
rok ochrony już za 220 zł  

Uniwersalna ochrona podczas zagranicznych wypraw.
Pokrywa koszty akcji ratunkowej, leczenia,
transportu do kraju, OC, bagażu, pomocy prawnej.
W opcji ubezpieczenie NNW już od 40 zł rocznie.

bezpiecznypowrot.pl 22 100 26 00

Ochronę zapewnia


