Strefa Kultury Górskiej
Strefa Kultury Górskiej to inicjatywa skupiająca najważniejsze podmioty środowiska górskiego,
aktywizująca autorytety, edukująca i w doskonały sposób promująca kulturę górską, przyrodę, a
także szeroko rozumianą zdrową aktywność fizyczną w górach.
Strefa Kultury Górskiej to tak naprawdę minifestiwal realizowany na różnego rodzaju kluczowych
wydarzeniach kulturalnych, turystycznych i sportowych w Polsce. Doskonałym przykładem są
największe targi książki. Jest to wyjątkowa okazja, aby w atrakcyjny i niestandardowy sposób dotrzeć
do kilkudziesięciu tysięcy uczestników Warszawskich Targów Książki.
Formuła Strefy obejmuje spotkania autorskie z kilkunastoma znanymi ludźmi gór - od czołowych
alpinistów, przez autorów książek, historyków i przyrodników - a także warsztaty, prelekcje,
premiery książek czy filmów. Idea rozwija się i ewoluuje, aby - w zamierzeniu organizatorów - stać
się największym ruchem popularyzującym tematykę górską we wszystkich jej aspektach z
położeniem szczególnego nacisku na sferę kultury i edukacji.
W ramach Strefy Kultury Górskiej podczas Warszawskich Targów Książki zapraszamy na
przedpremierowe spotkanie z Tomaszem Skrzydłowskim i Beatą Słamą, autorami książki „O
drzewach, które wybrały Tatry”, warsztaty plastyczne dla dzieci przygotowane na podstawie książek.
Będzie można także obejrzeć filmy zrealizowane przez TPN, w tym najnowszy krótkometrażowy film
dokumentalny „No Trace Tatra” z Markiem Kamińskim, oraz wystawę fotograficzną autorstwa
Piotra Drożdża „Strzeliste Tatry”, a także kupić publikacje TPN. Targi będą się odbywać na
Stadionie Narodowym w Warszawie.
Program TPN:
❍

❍

❍

sobota 19 maja, godz. 13.00 - „O drzewach, które wybrały Tatry” - przedpremierowe spotkanie
ze współautorem książki Tomaszem Skrzydłowskim
sobota 19 maja, godz. 14.00 „Wypiętrz góry” – autorskie warsztaty plastyczne dla dzieci z
Piotrem Karskim, autorem książki "W góry!" wydanej przez Wydawnictwo Dwie Siostry;
partnerem publikacji jest Tatrzański Park Narodowy
niedziela 20 maja, godz. 12.00 „Góry i ich zwykli-niezwykli mieszkańcy” – autorskie warsztaty
plastyczne dla dzieci z Justyną Styszyńską, autorką książki pod takim tytułem; wydanej przez
Wydawnictwo Widnokrąg; partnerem publikacji jest Tatrzański Park Narodowy

Cały Program Strefy Kultury Górskiej

Czwartek 17.05.
16.30 dr Magdalena Kwiecińska (Muzeum Tatrzańskie) – prelekcja „Bronisław Piłsudski (1866 –
1918) – niezwykły brat Marszałka”
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Piątek 18.05.
14.00 Anna Milewska – spotkanie z aktorką, żoną wybitnego himalaisty, o książce „Życie z Zawadą”
15.00 Danuta Piotrowska o serii książek „In memoriam Tadeusz Piotrowski”
16.00 Wojciech Szatkowski – prelekcja „Zakopane w dwudziestoleciu międzywojennym”
17.00 Marcin Tomaszewski – polski alpinista, specjalista od największych górskich ścian, o książce
„#Yeti40”
18.00 Rafał Fronia – uczestnik zimowej wyprawy na K2, o swoim debiucie książkowym

Sobota 19.05.
10.00 Bartek Andrzejewski, autor książki „Górska Korona Polski”, o przygodzie ze zdobywaniem
najwyższych szczytów polskich gór
11.00 Weronika Górska – spotkanie z autorką książki „O górze, która wybrała się w świat.
Przygody Małej Czantorii”
12.00 Krzysztof Wielicki – premiera książki wybitnego himalaisty „Jeden dzień z życia"
13.00 Tomasz Skrzydłowski – spotkanie ze współautorem książki „O drzewach, które wybrały
Tatry"
14.00 Piotr Karski – warsztaty plastyczne dla dzieci z autorem książki „W góry!”
15.00 Monika Witkowska – spotkanie ze znaną podróżniczką, żeglarką i alpinistką, autorką serii
książek „Góry z duszą"
16.00 Joanna Trznadel (Muzeum Tatrzańskie) - prelekcja „Hasior. Notatnik fotograficzny z
Zakopanego”
●

Denis Urubko - gość Strefy Kultury Górskiej

17.00 Wojciech Szatkowski o projekcie „Narciarstwo Wolności” i przewodniku „Polskie góry na
nartach”
18.00 Anna Kamińska – spotkanie z autorką bestsellerowej biografii Wandy Rutkiewicz „Wanda.
Opowieść o sile życia i śmierci”

Niedziela 20.05
10.00 Wojciech Lewandowski – podróżnik, alpinista, znawca gór Ameryki Południowej opowiada o
swojej najnowszej książce „Gen przygody”
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11.00 Anna Czerwińska – spotkanie ze znakomitą himalaistą, autorką książek z serii „GórFanka"
12.00 Justyna Styszyńska – warsztaty plastyczne dla dzieci z autorką książki „Góry i ich
zwykli-niezwykli mieszkańcy”
13.00 Aleksander Lwow – wybitny polski himalaista opowiada o najnowszym wydaniu swojej
bestsellerowej autobiografii „Zwyciężyć znaczy przeżyć"
14.00 Bartek Dobroch o swojej książce „Hajzer. Droga Słonia” – pierwszej biografii himalaisty
Artura Hajzera
15.00 Leszek Cichy – rozmowy z wybitnym himalaistą, zimowym zdobywcą Mount Everestu, na
marginesie audiobooka „Przesuń granice” wydanego wspólnie z Markiem Kamińskim

W Górskiej Strefie Kultury można będzie także oglądnąć wystawy:
●

●

●

„Ja już w piękniejsze od Tatr góry nie uwierzę” – 10 fotografii archiwalnych ze zbiorów
Muzeum Tatrzańskiego ukazujących magię Tatr
„Strzeliste Tatry” – wybór wielkoformatowych fotografii Piotra Drożdża przedstawiających
najwybitniejsze turnie w Tatrach
„#Yeti40” – zdjęcia z najważniejszych wypraw wybitnego alpinisty Marcina „Yetiego”
Tomaszewskiego
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