
 

18. Warszawski Przegląd Filmów Górskich 16-20.XI 2022,  

kino Wisła (Pl. Wilsona 2) 

Krótkie omówienie programu 

Tegoroczna edycja Warszawskiego Przeglądu Filmów Górskich ma wyjątkowo bogaty 

program. Siedemnaście seansów, które odbędą się w ciągu pięciu dni, pozwoli niemal 

każdemu sympatykowi górskich klimatów choć na chwilę przenieść się w świat 

niedostępnych szczytów. Stale poszerzamy prezentowaną tematykę i już nie tylko alpinizm w 

różnych odmianach jest dominującym nurtem naszego przeglądu. 

Sympatycy górskich  wędrówek na pewno chętnie obejrzą nastrojowy film Śniła mi się 

połonina, opowiadający o właścicielu legendarnego już schroniska na Połoninie Wetlińskiej. 

Zaprezentujemy też świetny Hadwin’s Judgement (Osąd Hadwina), który porusza aktualny i 

u nas temat rabunkowej wycinki drzew. Plenery zachodniej Kanady są pięknym tłem dla 

ukazania wewnętrznej przemiany głównego bohatera. Miłośnikom tatrzańskiej przyrody 

polecamy natomiast film Kohut, koncentrujący się na obserwacji ginącego gatunku – 

cietrzewia. Dla bardziej zaawansowanych turystów górskich mamy też blok poświęcony 

włoskim via ferratom, czyli ubezpieczonym drogom wspinaczkowym, będącym w pewnym 

sensie odpowiednikiem tatrzańskiej Orlej Perci. O swoich przygodach na via ferratach 

opowiedzą między innymi znani himalaiści: Leszek Cichy i Wojciech Brański. 

W tym roku na Przegląd zaprosiliśmy dwóch zagranicznych gości, którzy skądinąd mówią 

płynnie po polsku. Włoch Gilberto Merlante jest specjalistą od wspinaczki w lodzie, ma też 

za sobą wieloletni staż w Muzeum Alpinizmu w Turynie, dlatego nie tylko przedstawi nam 

historię rozwoju tej aktywności, ale i poleci najciekawsze tereny do jej uprawiania. Z kolei 

Kanadyjczyk Peter Peru Chrzanowski to mieszkający w górach Kolumbii Brytyjskiej narciarz 

ekstremalny i paralotniarz, który brał czynny udział w rozwijaniu obu dyscyplin na 

amerykańskim kontynencie. Jego prezentacje, oprócz rzetelnych informacji, obfitują też w 

wiele humorystycznych, a czasem i mrożących krew w żyłach anegdot, co jest gwarancją 

naprawdę dobrej zabawy. Tematyka narciarska pojawi się również w opowieści Wojciecha 

Szatkowskiego, specjalisty od skiturów i historii narciarstwa, nie tylko w Polsce. Ciekawym 

punktem programu będzie spotkanie z przedstawicielami firmy Mountainfreaks, 

organizującej wyprawy w gruzińskie góry. Co więcej, na uczestników tej prelekcji, poza 

ciekawymi relacjami z najpiękniejszych szczytów Gruzji, czeka konkurs z nagrodą w postaci 

wyprawy na jedną z najwyższych gór tego kraju, o wartości 1000 euro. 

Pora przejść do repertuaru czysto wspinaczkowego. Już pierwszego dnia zapraszamy na 

projekcję głośnego filmu Elizy Kubarskiej Ściana cieni, pokazującego wyprawę na himalajski 

szczyt Jannu z punktu widzenia Szerpy. Wspaniałe widoki towarzyszą złożonym 



międzyludzkim relacjom, które uchwyciła kamera. W tym samym bloku programowym 

pokażemy też najnowszy dokument Wojtka Kozakiewicza Droga, artystyczną wizję 

działalności pewnego wspinacza. W Karakorum, a dokładniej na K2, zabierze nas Monika 

Witkowska, która w tym roku odniosła swój największy sukces, stając na szczycie tej 

legendarnej góry. Przed naszą publicznością pojawi się także Dorota Rasińska-Samoćko, 

autorka najbardziej spektakularnego wyczynu:  w trakcie ostatniego roku zdobyła aż 

dziewięć ośmiotysięczników! Nasz stały gość, Leszek Cichy, tym razem zaprasza na warsztaty 

pod tytułem: Czy po górach można chodzić ekonomicznie?. O swoich przygodach opowie też 

Ryszard Pawłowski, który od ponad 50 lat wciąż jest aktywny w górach najwyższych. 

Spotkaniu będzie towarzyszyła promocja nowej książki Ama, Anka i inne szczyty. 14 relacji z 

wypraw z Ryszardem Pawłowskim. Jednym z uczestników jego wypraw jest Bartłomiej E. 

Nowak, na co dzień politolog, który w pięknym stylu wszedł w tym roku na Broad Peak. Jak 

na naukowca przystało, opowie nie tylko o samej akcji, ale też o wielu aspektach 

towarzyszących wyprawie w góry wysokie.  

W naszym programie znalazły się również dwa filmy, których bohaterowie zmagają się z 

najwyższymi szczytami. Jednym z nich jest laureat tegorocznego festiwalu w Lądku Zdroju 

Dhaulagiri is my Everest Pavola Barabáša. Drugi, Oto jestem, wróciłem, otrzymał nagrodę 

Grand Prix na ubiegłorocznym Krakowskim Festiwalu Górskim, a poświęcony jest Bojanowi 

Petrowowi, który brał udział w wyprawach z Polakami, co zostało uwiecznione w niektórych 

scenach przez Darka Załuskiego. Na koniec niniejszej zapowiedzi zostawiliśmy bodaj 

najmocniejszy akcent, przynajmniej dla fanów wspinaczki skalnej i lodowej. Na naszej 

imprezie odbędzie się bowiem polska premiera tegorocznej odsłony głośnej brytyjskiej 

serii  BRIT ROCK, która prezentuje najciekawsze i najbardziej ekstremalne dokonania na 

angielskiej scenie wspinaczkowej, nawiązując po części do jej amerykańskiego odpowiednika 

– Reel Rocka. 

Tradycyjnie już imprezie towarzyszyć będzie stoisko z wydawnictwami górskimi, a na 
uczestników czekają upominki od sponsorów. Zapraszamy!!! 

Więcej informacji na: www.wpfg.pl i https://www.facebook.com/PrzegladGorskiWawa 
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