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16.30 dr Magdalena Kwiecińska (Muzeum 
Tatrzańskie) – prelekcja Bronisław Piłsudski 
(1866 – 1918) – niezwykły brat Marszałka

Czwartek, 17 maja
14.00 Anna Milewska – spotkanie ze zna-
ną aktorką, żoną wybitnego himalaisty, 
która opowiada o książce Życie z Zawadą
15.00 Danuta Piotrowska opowiada o serii 
książek In memoriam Tadeusz Piotrowski 
16.00 Wojciech Szatkowski z prelekcją 
Zakopane w dwudziestoleciu międzywojennym 
17.00 Marcin Tomaszewski – wybitny 
polski alpinista, specjalista od najwięk-
szych górskich ścian, opowiada o książ-
ce #Yeti40
18.00 Rafał Fronia – uczestnik zimowej 
wyprawy na K2 opowiada o swoim  
debiucie książkowym 

Piątek, 18 maja

10.00 Bartek Andrzejewski, autor 
książki Górska korona Polski, opowiada 
o przygodzie ze zdobywaniem naj-
wyższych 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 plastycz-
ne dla dzieci z autorem książki W góry! 
15.00 Monika Witkowska – spotkanie 
ze znaną podróżniczką, żeglarką i al-
pinistką, autorką książek Góry z duszą
16.00 Joanna Trznadel (Muzeum  
Tatrzańskie) z prelekcją Hasior. Notat-
nik fotograficzny z Zakopanego
•  Denis Urubko – gość Strefy Kultury 
Górskiej
17.00 Wojciech Szatkowski opowiada 
o projekcie Narciarstwo Wolności i pre-
zentuje przewodnik skiturowy Polskie 
góry na nartach 
18.00 Anna Kamińska – spotkanie 
z autorką bestsellerowej biografii 
Wandy Rutkiewicz Wanda. Opowieść 
o sile życia i śmierci. 

W Górskiej Strefie Kultury można będzie także zobaczyć wystawy: 
• Ja już w piękniejsze od Tatr góry nie uwierzę – 10 fotografii archiwalnych  

ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego pokazujących magię Tatr 
• Strzeliste Tatry – wybór wielkoformatowych fotografii Piotra Drożdża  

przedstawiających najwybitniejsze turnie w Tatrach 
• #Yeti40 – zdjęcia z najważniejszych wypraw wybitnego alpinisty  

Marcina „Yetiego” Tomaszewskiego

Sobota, 19 maja

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

Niedziela, 20 maja
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