
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEDZIELA, 6 kwietnia  2014 

 PRZEGLĄD FILMÓW 

 14.00-14.50 – „Wide Boyz”  

 14.50-15.35 – „Two On K2” 

PRELEKCJE 

16.00-16.45  Łukasz Supergan - 12 milionów kroków 

16.45-17.30 Anna Kaczmarek, Daniel Wasyliszyn  

           - Spacerówką dookoła świata 

17.30-17.45     PRZERWA  

17.45-18.30  Maciej Sodkiewicz – Arktyczny rejs do 

           granicy lodu 

18.30   Krystian Szypka - Gość specjalny  

 

 BILETY:  
10zł – jeden dzień 

20zł – trzy dni 
Przedsprzedaż: PTTK (Rynek 15).  

W dniu imprezy: Pszczyńskie  

   Centrum Kultury. 
 

PIĄTEK, 4 kwietnia 2014 

17.30-18.15  Kasia i Staszek Miłkowscy - Żeglowanie  

  w stanie błogosławionym 

18.15-19.00  Monika Witkowska – Everest. Góra Gór 

19.00-19.15     PRZERWA 

19.15-20.00  Szymon Kuczyński, Dobrochna Nowak - 

           Zew Oceanu, Łupinką przez Atlantyk.      

20.00  Gość specjalny. Dariusz Załuski   

 

SOBOTA, 5 kwietnia  2014 

 PRZEGLĄD FILMÓW 

 14.00-14.55 – „Autana”  

 14.55-15.50– „Fine Line” 

 15.50-16.15 – „Petzl Roc Trip China”   

PRELEKCJE 

16.30-17.15 Karolina Szamborska, Maciej Sokołowski  

  - ŁOMATKO ŁOMAN! Z dzieckiem  

  do Omanu  

17.15-18.00  Emil Witt – Szkoła przetrwania albo 

      wakacje w Amazonii  

18.00-18.15    PRZERWA 

18.15-19.00  Marcin Grabarczyk - Wyprawa  

  w nieznane 

19.00-19.45  Stanisław Pisarek - 4 końce Europy  

           w jednym roku  

19.45-20.00     PRZERWA 

20.00   Aleksander Lwow - Gość specjalny 

 

MIEJSCE: Pszczyńskie Centrum Kultury (ul. Piastowska 1) 



Piątek, 4 kwietnia 2014 

17.30  Kasia i Staszek Miłkowscy – Żeglowanie w stanie błogosławionym -  2012 roku przez  

6 miesięcy płynęli jachtem z południa na północ. Podróż jaką planowali i przygotowywali znacznie 

wcześniej, na trzy miesiące przed startem z powodów "nie planowanych" decydują się ułożyć na nowo. 

Odbywa się ona się miedzy 3, a 8 miesiącem ciąży Kasi. W tym czasie przemierzają Adriatyk, morze 

Jońskie, Tyreńskie, kanały Francji, Belgii i Holandii, by dalej przez Morze Północne i Bałtyk zdążyć do 

domu przed narodzinami. Opowieść o żeglowaniu w stanie błogosławionym, radzeniu sobie i ze sobą, 

odkryciu zbawiennego wpływu morza na życie prenatalne... 

 

18.15  Monika Witkowska – Everest. Góra Gór - Podróżniczka, dziennikarka oraz pisarka w 2013r. 

postanowiła przekonać się na własne oczy jak wygląda prawda o najbardziej skomercjalizowanej górze 

świata. Czy faktycznie Mount Everest może dziś zdobyć każdy? Czy pieniądze to wszystko, czego 

potrzeba, by znaleźć się na wierzchołku świata? A skoro tak, czemu tylu wspinaczy rezygnuje?  

I dlaczego aż tak wielu ginie po drodze? Monika Witkowska szukała odpowiedzi na te pytania.  

W Himalaje pojechała jednak nie tylko po to. W Pszczynie opowie co widać ze szczytu. Autorka wielu 

książek z czego najnowsza to „Everest. Góra Gór". 

 

19.15  Szymon Kuczyński - Współautor projektu "Zew Oceanu" -rejs samodzielnie zbudowanym  

5-metrowym  jachtem przez Ocean Atlantycki. Rejs odbywał się od 19.11 2012 do 19.07.2013. Składał 

się on z pięciu głównych etapów. W przedsięwzięciu wzięli udział Szymon Kuczyński oraz Dobrochna 

Nowak. „Zależało nam aby udowodnić, że żeglarstwo morskie może być tanie oraz dostępne dla 

szerokiego grona. Według posiadanych przez nas informacji nasza jednostka to najmniejszy polski jacht 

jaki popłynął na tej trasie”. 

 

20.00  Dariusz Załuski – Gość specjalny -  Uczestniczył w kilkunastu polskich wyprawach w Himalaje 

i Karakorum, w tym w siedmiu zimowych. W 1997 zdobył szczyt Gaszerbrum II (8035 m). W 2000 

wszedł na Czo Oju (8201 m), rok później zdobył Lhotse (8516 m). W 2006 brał udział  

w kilkunastoosobowej wyprawie Falvit Everest Expedition 2006. Jej celem było odtworzenie drogi, 

którą po raz pierwszy zdobyto Mount Everest w 1953. Wyprawa zakończyła się zdobyciem szczytu 

przez Dariusza Załuskiego, Martynę Wojciechowską oraz kilku innych członków ekipy. W 2011 w 

ramach międzynarodowej wyprawy, w skład której wchodziła m.in. Gerlinde Kaltenbrunner, zdobył 

(jako dziewiąty Polak) szczyt K2 (8611 m). Rok później wspólnie z Robertem Szymczakiem  

i Wojciechem Kukuczką po raz drugi zdobył Mount Everest (8848 m). Reżyser "Two on K2", filmu, 

który pokażemy w ramach Spotkań. 
 

Sobota, 5 kwietnia 2014 

 

14.00 Autana (United Kingdom, 2012, reż: Alastair Lee, 55min) - Tym razem Alastair Lee, zabiera nas 

na niesamowitą wyprawę wspinaczkową do Wenezueli. Leo Houlding, Sean Leary i Jason Pickles chcą 

zdobyć dziewiczą wschodnią ścianę tepui Cerro Autana w Amazonii. Najpierw jednak muszą się 

przedrzeć przez wojskowe check-pointy i odwiedzić nad Orinoko pewnego szamana, żeby dostać od 

niego pozwolenie na zdobywanie góry. Potem czeka ich lepka wilgoć, paskudne owady w dżungli, 

problemy z  tragarzami, walka o dotarcie pod ścianę, genialne wspinanie i ... luksusowy biwak w jaskini 

pod szczytem. 

 

14.55  Fine Line (Spain, 2012, reż: Seb Montaz, 52min) - Zapierająca dech w piersiach podróż w 

pokryte śniegiem Alpy, gdzie spotykamy grupkę górskich sportowców, poszukujących szczęścia  

i spełnienia. Kilian Jornet jest postacią niezwykłą. W wieku 25 lat ma już na koncie wiele rekordów  

i zwycięstw w biegach górskich, ultramaratonach i skialpinizmie. Dla niego, tak jak dla wszystkich 

urodzonych w górach, wyzwania i niebezpieczeństwa z nimi związane są rzeczą codzienną. Film 

pokazuje jaką cenę trzeba czasem zapłacić za poszukiwanie szczęścia i jak silną motywacją może być 

pasja. 



 

15.50 Petzl Roc Trip China (France, 2012, reż: Vladimir Cellier, 23min) - Od 26 do 30 października 

2011 roku ponad 600 wspinaczy dołączyło do naszego teamu Petzl Roc Trip China. Odkrywali  

i podziwiali ponad 250 zupełnie nowych dróg w nieprawdopodobnym wapieniu, przygotowanych 

specjalnie na tę imprezę. W filmie zobaczymy m.in. Daniego Andradę robiącego pierwsze przejście 

super trudnej 7-wyciągowej drogi Corazon de Ensueo którą wytyczył w 2010 roku właśnie z myślą  

o Roc Trip. Za to wybitne osiągnięcie dostał prestiżową nagrodę Climbing Magazine - Golden Piton. 

 

 

16.30 ŁOMATKO ŁOMAN! Maciej Sokołowski, Karolina Szamborska Oman to jedyny kraj na 

literę "O". I na tym w zasadzie powszechna wiedza o Omanie się kończy. A to fantastyczny kraj, chyba 

najlepszy do pierwszego spotkania z islamem. W zasadzie, nieodkrycie przez masową turystykę sprawia, 

że zwiedzanie jest pełne autentycznych doznań, a nie trawieniem turystycznej masowej papki. Ma 

wszystko co porządny kraj mieć powinien - piękne wybrzeże, wysokie góry no i... dużą piaskownicę.  

A skoro już o dzieciach mowa - to także kraj bardzo bezpieczny. Nie spotkała nas żadna, nawet budząca 

tylko cień wątpliwości, sytuacja. Wraz z niespełna trzyletnim Iwem przemierzyliśmy Oman z północy na 

południe i ze wschodu na zachód. Spotkaliśmy tabuny "Panów Zdzisiów" (krabów), dowiedzieliśmy się, 

że najważniejsza jest krowa, a koła zapasowe to najlepiej mieć cztery. I mieliśmy wiele innych przygód, 

o których opowiem podczas prezentacji. 

 

 

17.15 Emil Witt – Szkoła przetrwania albo wakacje w Amazonii. Mając 18 lat wyprawił się do 

Brazylii, gdzie spędził dwa miesiące w dżungli. Zniechęcony komercyjnym charakterem Manaus, 

popłynął kilkaset kilometrów w górę rzeki Rio Negro oraz Rio Padauiri, by uczyć się sztuki przetrwania 

od rdzennych Indian. Z dala od cywilizacji próbował zaprzyjaźnić się z Janomamami, z bliska oglądał 

rośliny i zwierzęta, o których istnieniu nie miał wcześniej pojęcia. Szacunek Indian zdobył wyprawiając 

się samotnie do selwy -ze strzelbą i 20-kilogramowym plecakiem wędrował samotnie dwa dni. Makuszi 

w dowód uznania zabrali go na tygodniową wędrówkę po znanych jedynie sobie ścieżkach. Wyprawa 

obfitowała zarówno w momenty pełne radości, jak i dramatyczne o czym Emil opowie w Pszczynie.  

 

 

18.15 Marcin Grabarczyk - Wyprawa w nieznane. Marcin Grabarczyk - 24-latek, student 

budownictwa. Uwielbia dalekie podróże do miejsc wciąż jeszcze nie odkrytych i żyjących wolnym 

tempem. Podczas wypraw nieustannie fotografuje. W 2013 roku po raz pierwszy wyruszył z plecakiem 

samotnie. Podróże finansuje ze stypendiów. Więcej znaleźć można na: www.wyprawawnieznane.pl 

www.facebook.com/wyprawawnieznane. O sobie mówi: "Mając osiemnaście lat po raz pierwszy 

wyruszyłem w daleką podróż. Była to zorganizowana wyprawa do dżungli amazońskiej. Kolejne 

wyjazdy stawały się coraz bardziej samodzielne. Wyjeżdżałem w grupie znajomych, we dwoje, a w 2013 

roku udałem się samotnie na Karaiby. Podczas spotkania opowiem o różnicach w podróżowaniu  

w towarzystwie i w pojedynkę, czy trudno wyruszyć w samotną podróż i jak się do niej przygotować. 

Zobaczycie zdjęcia z Amazonii i Peru, Zanzibaru, Małych Antyli i ze Sri Lanki". 

 

 

19.00 Stanisław Pisarek - "4 końce Europy w jednym roku" -tytuł prezentacji mówi sam za siebie. 

Końce Europy to nie tylko olbrzymia odległość, ale też skrajności kulturowe czy klimatyczne. 

Zostaniemy zabrani w podróż, która pokaże nam jak ciekawy kontynent zamieszkujemy. 

 

 

20.00 Aleksander Lwow - Gość specjalny - Wspina się od 1970 roku. Był uczestnikiem wypraw  

w Himalaje i Karakorum, na K2 (2 razy, w tym raz w zimie), Yalung Kang (zimą), Broad Peak (zimą), 

Mount Everest (4 razy). Wspinał się także w Hindukuszu, Pamirze, Andach i Tienszanie. Jest autorem 

pierwszego polskiego i jak dotąd najszybszego w historii (7 godzin, samotnie) wejścia na Pumori.  

W 1991 roku zorganizował i kierował międzynarodową wyprawą Polish Jack Wolfskin Everest 

Expedition. Autor między innymi "Zwyciężyć znaczy przeżyć. 20 lat później". 

 



Niedziela, 6 kwietnia 2014 

 

14.00 Wide Boyz (United Kingdom, 2012, reż: Paul Diffley / Chris Alstrin, 48min) - Wspinanie  

w przerysach to krew, pot i łzy. Brytyjczycy Pete Whittaker i Tom Randall postawili sobie za cel przejście 

najtrudniejszych offwidth-ów na świecie. Po dwóch latach wymagającego treningu, które spędzili głównie 

wisząc do góry nogami w piwnicy pod Sheffield, wyruszyli do Stanów. Kulminacją projektu Wide Boyz jest 

pierwsze przejście słynnej Century Crack w Utah, uważanej za najtrudniejszego offwidth-a na świecie. 

 

14.50 Two on K2 (Poland, 2013, reż: Dariusz Załuski, 46min) - Wyprawa na K2 północnym filarem. Dla 

Gerlinde Kaltenbrunner jest to ostatni szczyt brakujący do Korony Himalajów. Jej mąż Ralf Dujmovits już 

zdobył Koronę wcześniej, teraz towarzyszy żonie w jej czwartej już próbie wejścia na K2. 

 

16.00 Łukasz Supergan – 12 milionów kroków - Sam o sobie: "W trakcie 93 dni wędrówki, przeszedłem 

2200 kilometrów przez terytoria Rumunii, Ukrainy, Polski, Czech i Słowacji. Było to pierwsze w historii 

samotne przejście tego łańcucha, wykonane "jednym skokiem". Latem 2009 roku znalazłem się w Alpach. W 

czasie 28 dni wszedłem wtedy na wierzchołki 13 alpejskich czterotysięczników. W ramach projektu 

długodystansowych pieszych wędrówek zrealizowałem przejście pieszo 4000 km przez Stary Kontynent,  

z Warszawy do hiszpańskiego Santiago de Compostela. W tym samym roku powtórzyłem także przejście 

Łańcucha Karpat, w ciągu 65 dni przechodząc około 2000 km przez 4 państwa. Ostatnim projektem, 

ukończonym w lutym 2014 roku, stało się zimowe przejście 841-kilometrowego, głównego szlaku Karpat 

Słowackich, tzw. Cesty hrdinov SNP. Było to prawdopodobnie jego pierwsze przejście w sezonie 

zimowym."  Autor: "Pustka wielkich cisz" 

 

16.45 Anna Kaczmarek, Daniel Wasyliszyn - Spacerówką dookoła świata -Trwająca niemal dokładnie 

rok podróż z dwójką dzieci (w chwili startu Jurek miał 7 miesięcy, a Ada 3 lata) po dość nietypowej jak na 

wokółziemskie wojaże trasie. Najpierw dwa miesiące na Nowej Zelandii (po tygodniu przyzwyczajania się 

do zmiany czasu), potem próba przejechania Australii z Sydney do Perth (oni daliby radę, ale samochód 

zakończył żywot na środku pustyni), następnie Indonezja, Singapur, Malezja, Tajlandia, a dalej  

- uwaga! - 52-godzinny lot z Bangkoku do Buenos Aires. W Ameryce Południowej Ada, Jurek i spółka 

zwiedzili Argentynę, Boliwię, Peru, Ekwador i Kolumbię, podróżowali przez Andy na wysokościach 

powyżej 4000 m, by w końcu z Bogoty wrócić do Europy. Nie było łatwo, ale było warto. 

 

17.45 Kpt. Maciej Sodkiewicz – Arktyczny rejs do granicy lodu -  82 równoleżnik został przekroczony w 

sobotę, 20 lipca 2013. Niedługo potem, klucząc ostrożnie między coraz gęściej rozsianymi bryłami lodu, 

stalowy kadłub „Barlovento II” osiągnął pozycję 82, 10,554’ N. Dalej na północ płynąć już się nie dało  

–jachtem. Załoga „Sekstant Expedition” zacumowała do kry lodowej i zwodowała dwa kajaki przywiezione 

z Polski. Polscy kajakarze jeszcze nigdy wcześniej nie pływali tak blisko bieguna. „Barlovento II” pokonał 

dystans blisko 8 tys.mil morskich, osiągnął rekordową dla polskiego jachtu szerokość geograficzną północną 

i dotarł do Ziemi Franciszka Józefa. Maciej Sodkiewicz to także jeden z kapitanów i współorganizator rejsu  

Sekstant Expedition –Lodowe Krainy 2014, wyprawy „Barlovento II”, w której w pierwszym i drugim etapie 

udział wezmą pszczyńscy żeglarze.  

 

18.30 Kpt. Krystian Szypka - Gość specjalny - jeden z czołowych polskich żeglarzy pełnomorskich  

i oceanicznych, szczególnie w kategorii długodystansowych żeglarzy samotników. Członek elitarnego Klubu 

Żeglarzy Samotników oraz Half-Crown Club przy Royal Western Yacht Club of England. Zaliczył wiele 

startów w topowych wyścigach samotników takich jak Regaty o Puchar Poloneza, Bitwa o Gotland oraz ten 

jak dotąd najważniejszy - OSTAR 2013. W czasie spotkania kapitan podzieli się swoimi wspomnieniami ze 

startu w najstarszych, legendarnych, transatlantyckich regatach samotników OSTAR. Regaty te rozgrywane 

co 4 lata od 1960 roku na trasie Plymouth (UK) do Newport (USA) należą nadal do jednych  

z najtrudniejszych na świecie wyzwań żeglarskich, co wynika z charakteru trasy przez północny Atlantyk: 

pod wiatr, pod prądy i fale naprzeciw nadciągającym stale frontom niżowym, do tego mgły, góry lodowe 

oraz intensywny ruch statków i wielorybich stad. Poza opowieściami z przygotowań jak i przebiegu tego 

wyścigu będzie można obejrzeć film stworzony przez Pomorski OZŻ z wykorzystaniem materiałów jakie 

kapitan kręcił na pokładzie w czasie atlantyckiej żeglugi. Oczywiście będzie można też dowiedzieć się  

o innych morskich przygodach. 
 


