
HoryZonty si pripomenú horolezeckú legendu Jerzyho Kukuczku 

festival dobrodružných filmov HoryZonty 

15. – 17. november 2012 – Posádkový klub (bývalá ODA) – Trenčín 

 

Ani toho roku  nebude na HoryZontoch núdza o silné ľudské príbehy. Na divákov čaká takmer deväť 

hodín kvalitných dokumentov z horského prostredia. Popri pätnástich filmoch od profesionálov sa 

návštevníkom predstaví aj osem amatérskych tvorcov. Tí sa budú uchádzať o cenu poroty a cenu 

diváka. 

Spomienky na legendu 

Jerzy Kukuczka Bol jedným z najvýznamnejších horolezcov sveta. Ako druhý, hneď po Reinholdovi 

Messnerovi, vystúpil na všetkých štrnásť osemtisícových vrcholov. Zatiaľ, čo Messner liezol najľahšími 

cestami a výstupy mu trvali šestnásť rokov, Kukuczka zbieral osemtisícovky len osem rokov, prevažne 

ťažšími cestami. Práve preto je tento Poliak dodnes považovaný za najlepšieho horolezca 20. storočia, 

ktorého túžba  po zdolávaní tých najvyšších vrcholov tými najťažšími cestami sa jeho poslednou 

osemtisícovkou v roku 1987 neskončila. Po ďalšom úspechu na Annapurne však nakoniec v roku 1989 

tragicky zahynul v dodnes len raz zlezenej južnej stene Lhotse.  

O dvadsaťdva rokov neskôr, na jeseň roku 2011 vzniká pod taktovkou poľského režiséra Jerzy 

Porebského unikátny príbeh o tomto legendárnom horolezcovi. Film „Kukuczka“ otvára nikdy 

nezodpovedané otázky. Čím bol Kukuczka taký výnimočný? Aký bol jeho prínos pre horolezectvo? 

Prečo sa dnešní horolezci nevedia vyrovnať výkonom človeka, ktorý si oblečenie na expedície šil 

doma? V dokumente vystupujú svetoznámi horolezci Reinhold Messner, Kurt Diemberger, Krzysztof 

Wielicki, ale i Kukuczkova žena Celina a syn Wojtek. 

Barabáš zaujme „Príbehmi tatranských štítov“ 

Medzi profesionálnymi filmármi sa popri renomovaných režiséroch z celého sveta predstavia i traja 

Slováci. Svoju premiéru na HoryZontoch bude mať Jozef Páleník. V sobotu ukáže divákom film „Tatry 

bez limitov“. Rastislav Hatiar ponúkne zo svojej dielne dokumenty „Zabijácka krása“ a „Príťažlivosť“. 

„Návštevníci si nesmú nechať ujsť Príbehy tatranských štítov od  známeho Pavla Barabáša,“ odporúča 

riaditeľka podujatia Mária Dutková. Práve tento dokument, zachytávajúci príbehy prvých objaviteľov 

tatranských štítov, ktorý sa odvíja na pozadí krásnych a majestátnych obrazov hôr uzavrie trojdňový 

festivalový program.  
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