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W programie projekcje filmów „Everest dla każdego” i „Od Tatr po Everest”, wywiady z uczestnikami wypraw w Himalaje
w 2018 roku, giełda gadżetów (m.in. koszulki, czapki, ręczniki, pokrowce na plecaki, kalendarze, pocztówki z autografami
wybitnych alpinistów, płytki DVD i pendrivy z filmami). Gość specjalny - Krzysztof Cymerlik.
Film „Everest dla każdego” to pokłosie rekordowego pod względem
logistycznym przedsięwzięcia jakim była wyprawa trekkingowa do bazy
pod najwyższą górę Ziemi jesienią 2018 roku. W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 400 osób z ponad 100 miejscowości od
Bałtyku po Tatry, spełniało swoje marzenia idąc pod Mount Everest w
hołdzie tym, którzy w górach wysokich zostali na zawsze.
Wśród uczestników byli wyjątkowi alpiniści, jak Leszek Cichy, Rafał
Fronia, Dariusz Załuski czy Anna Czerwińska, podróżnicy, ratownicy
górscy, utytułowani sportowcy – medaliści olimpijscy, mistrzostw
świata i Europy, m.in. żeglarka deskowa Zofia Klepacka, rekordzista
Polski w biegu na 400 m przez płotki Marek Plawgo, czterokrotny
zwycięzca Tenzing Hillary Everest Marathon Robert Celiński, wybitni
lekarze różnych specjalności od anestezjologów, poprzez kardiologów,
po okulistów i ortopedów, duchowni (Szymon Kosmala z Dąbrówki koło
Poznania, Grzegorz Mrówczyński z Rzymu), uczniowie z rybnickiej
szkoły społecznej im. Jerzego Kukuczki wraz z rodzicami i „zwykli”
ludzie. Był to więc faktycznie Everest dla każdego. Przy ujęciach w
Nepalu pracowali: Maciej Bieliński, Adrian Dmoch, Robert Kielak i
Dariusz Załuski, którzy nadal pracują nad ostatecznym „obrazem”, uwzględniając najbardziej trafne uwagi
widzów po prapremierowych pokazach. A te każda osoba może przesyłać do 31 października drogą mailową na
adres: polskiehimalaje@tlen.pl Takiej możliwości w Polsce jeszcze nie było. Współreżyserem może więc poczuć
się każdy widz. Oficjalną premierę zaplanowano na 16 lutego 2020 roku w Warszawie, w przededniu 40. rocznicy
pierwszego wejścia zimą na szczyt Mount Everestu dokonanego przez Leszka Cichego i Krzysztofa Wielickiego.
Link do zwiastuna: https://vimeo.com/339525561
Historia zatoczyła koło – w Kościelisku w maju 2018 roku odbyło się
zgrupowanie osób udających się na Wyprawę Stulecia w Himalaje. W
październiku z Zakopanego wyruszył jedyny mieszkaniec stolicy Tatr –
Jerzy Kotuła, który powrócił spod Everestu z filmem zrealizowanym
przez… przypadek. A przypadek sprawił, że w maju 2019 roku zdobył w
Warszawie Grand Prix Konkursu Małych Form im. Wandy Rutkiewicz.
“Ten film nie był planowany, powstał przypadkowo, gdy rodzina i znajomi
obejrzeli prawie sto filmików nagranych amatorską kamerką. Zachęcili
mnie, abym wybrał najlepsze ujęcia i pokazał drogę od Tatr po Everest”
– przyznał Jerzy Kotuła. Jak zaznaczył, nie spodziewał się, że… „to co
przeżyję, będzie moim jednym z trudniejszych doświadczeń górskich. To
było wielkie wyzwanie i ogromna przygoda. Chociaż znaliśmy program
ramowy wyprawy, kluczowe punkty na trasie, odległości między
postojami, wysokości, na których będziemy się wspinać, czy różnice
poziomów między kolejnymi noclegami, nie zdawaliśmy sobie sprawy z
działania wysokości na nasze organizmy. Głównym problemem okazał się
niedobór tlenu, który był po prostu obezwładniający. Każdy z nas
reagował troszeczkę inaczej, pomimo tego, że byliśmy wysportowani;
praktycznie wszyscy z uczestników uprawiali bardzo intensywnie jakąś
dyscyplinę sportu. To naprawdę nie był spacer po górach. A Nepal, czego mnie nauczył? Cierpliwości“.
Członek jury Anna Pietraszek z Akademii Filmowej tak uzasadniła swój wybór: “Od Tatr po Everest urzeka
autentyzmem, relacja z wielkiej wyprawy seniora – film niesie ważne przesłanie, że oto dla sporej części polskich
emerytów otwiera się szeroki świat, i oni, nie tylko dziarscy juniorzy, mogą spełniać swoje marzenia, tu często
nierealizowane całe życie, z braku możliwości; film jest zachętą, by nie przysiadać na kanapie jedynie z powodu
PESELu”. Link do zwiastuna: https://www.facebook.com/PolskieHimalaje/videos/565093547350095/

KRZYSZTOF CYMERLIK ZMIERZA PO KORONĘ ZIEMI
"Aconcagua (6962 m) zdobyta, schodzimy w dół. W pewnym momencie widzę osobę leżącą na śniegu i drugą
próbującą coś z tym zrobić. Miotał się strasznie, był po prostu zagubiony, stracił głowę. Mija nas kilka osób, które
nie chcą widzieć nadciągającej tragedii. Rozpoczynamy walkę z czasem. Leżący Michał jest nieprzytomny, ma
bardzo słaby puls, jest wymarznięty, prawie siny. Zdjąłem kurtkę i otuliłem jego plecy. Pamiętam jeszcze zastrzyk,
który nabierałem do strzykawki, i cholernie ciężkie schodzenie w dół z Michałem uwiązanym na linie" - wspomina
Cymerlik z UKS Ludwikowice. Dalszy ciąg tej oraz innych frapujących opowieści mieszkańca Żor, głównego
mechanika w Kopalni Węgla Kamiennego Budryk w Ornontowicach w powiecie mikołowskim, na spotkaniu w
klubie Namaste 6 października, na tydzień przed wyruszeniem w Himalaje. Krzysztof, któremu do Korony Ziemi
brakuje już tylko Everestu, poprowadzi wraz z Robertem Celińskim jedną z grup wyprawy trekkingowej Lhotse
2019 w hołdzie Jerzemu Kukuczce w 30. rocznicę śmierci.

PAMIĘTAJCIE O TYCH, CO W GÓRACH ZOSTALI…
W Nepalu trwają prace przy
budowie czortenu pamięci
wszystkich - 33 Polaków,
którzy na zawsze pozostali
na 14 ośmiotysięcznikach.
Monument
stanie
na
terenie Parku Narodowego
Sagmaratha w Namche
Bazar na wysokości ok.
3500 m przy popularnym
szlaku z Lukli do bazy pod
Everestem. Miejsce to
zostało wyznaczone przez
dyrekcję parku i pierwsze
prace rozpoczęły się jeszcze w październiku 2018 roku w obecności ambasadora RP w Delhi Adama
Burakowskiego oraz konsula honorowego RP w Katmandu Lokmanya Golchha. Odsłonięcie czortenu planowane
jest na 20 października 2019 roku – roku 80-lecia polskiego himalaizmu. Szacunkowy koszt całości (projekt,
wykonanie, opłaty za użyczenie terenu, tablice z nazwiskami alpinistów, ich montaż, transport itp.) wynosi ponad
20 tys. złotych. W ubiegłym roku wpłacona została zaliczka „budowniczym”, aby już jesienią przystąpili do prac.
Zbieranie tej kwoty odbywa się poprzez różne akcje, a od września przybędzie możliwość wsparcia przez platformę
Uczestnictwo w Śląskim Zlocie Miłośników Gór (20 zł) będzie również cegiełką dodaną do budowy memoriału.

ORGANIZATORZY: KLUB SPORTOWY POLSKIE HIMALAJE i KLUB PODRÓŻNIKÓW NAMASTE

REJESTRACJA poprzez portal datasport.pl lub mailem na
polskiehimalaje@tlen.pl
www.polskiehimalaje.pl
telefon: 730 777 045

