
 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ GÓR 2017 
 

Międzynarodowy Dzień Gór to święto obchodzone corocznie 11 grudnia, a ustanowiony przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2002 roku. Właśnie tego dnia, w roku 2015 w siedzibie FAO-ONZ 

w Rzymie, podpisane zostało porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Związku 

Muzeów Górskich (International Mountain Museums Alliance - IMMA). Związek tworzy sześć 

instytucji: Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Museo 

Nazionale della Montagna „Duca degli Abruzzi” w Turynie (Włochy), Musée Alpin w Chamonix 

(Francja), Servei General d’Informaciò de Muntanya w Sabadell (Hiszpania), Whyte Museum 

of the Canadian Rockies w Banff (Kanada) oraz Musée Pyrénéen w Lourdes (Francja). Muzea 

członkowskie IMMA od 2016 roku wspólnie świętują Międzynarodowy Dzień Gór. 

 

Muzeum Tatrzańskie serdecznie zaprasza na obchody Międzynarodowego Dnia Gór w 

niedzielę, 10 grudnia 2017. Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w Galerii Sztuki XX wieku 

w willi Oksza (Zakopane, ul. Zamoyskiego 25). 

 

 

godz. 11 - JAK PRZERWAĆ W GÓRACH? – WARSZTATY DLA DZIECI 

Zapraszamy na spotkanie, podczas którego wspólnie zastanowimy się i wybierzemy sprzęty 

niezbędne na wycieczkę górską. Wspomnimy jak to dawniej chodziło się na wyprawy górskie 

oraz poznamy zasady bezpiecznego poruszania się po górach. 

 

godz. 16 - GÓRY Z RÓŻNYCH PERSPEKTYW –  WSPINACZKA, NARTY, A MOŻE BIEG? Spotkanie z 

Maćkiem Ciesielskim, Wojciechem Szatkowskim oraz Marcinem Rzeszótko  

Niezależnie od pór roku góry przyciągają, kuszą oraz inspirują do wysiłku i wypoczynku. 

Zapraszamy serdecznie na spotkanie, podczas którego eksperci zaprezentują różne formy 

aktywności górskich. Spotkanie będzie doskonałą okazją do zadania pytań naszym gościom, 

podczas panelu dyskusyjnego.  

 

godz. 18 - PROJEKCJA SPEKTAKLU TEATRU TELEWIZJI „KAŻDY RATUJE SIEBIE” w reżyserii Jerzego 

Surdela na podstawie scenariusza Michała Jagiełły, 1978 

 

 



Narodowe Muzeum Górskie w Turynie (Włochy) Międzynarodowy Dzień Gór pod nazwą 

„Czytanie gór” poświęci osobie i twórczości włoskiego alpinisty i odkrywcy Luigi Amedeo z 

Sabaudii Duca degli Abruzzi. 9 grudnia w Palazzo Torlonia odbędzie się między innymi 

preludium w wykonaniu chóru CAI z L’Aquili, prezentacja “Un principe in copertina. Luigi 

Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi” z projekcją obrazów pochodzących ze zbiorów Centrum 

Dokumentacji Narodowego Muzeum Górskiego, lektura utworów Luigi Amedeo w wykonaniu 

Pablo Dell’Osa oraz Stefano Ardito, a także projekcja oryginalnych sekwencji filmowych i 

wywiadów. 11 grudnia z kolei będzie miał miejsce panel Wielkie przygody Duca degli Abruzzi 

od Bieguna Północnego do Afryki, od Alaski do Azji, czyli prezentacja postaci Luigi Amedeo w 

wykonaniu Roberto Mantovani, lektura utworów, projekcja oryginalnych sekwencji filmowych 

i wywiadów, wystąpienie chóru Edelweiss – CAI Torino.  

http://www.museomontagna.org 

 

 

 

 

Muzeum Alpejskie w Chamonix (Francja), założone pod koniec XIX wieku i ukazująca 

historyczne oraz artystyczne dziedzictwo terenu Mont Blanc. 11 grudnia, w ramach 

Międzynarodowego Dni Gór Muzeum uczestniczyć będzie w obchodach festiwalu "Czytać 

Góry". W Muzeum Alpejskim będą miały miejsce odczyty dla dzieci ("Góra" Antonio Ladrillo, 

"Kiedy górą błyszczy" Laurie Cohen oraz " Wielkie Wniebowstąpienie" David Graham Clifton 

Bingham) oraz dla dorosłych ("Duch góry" Robert MacFarlane), a towarzyszyć im będzie 

muzyka na żywo pianistki Anne Gaillard. W Espace Tairraz (Muzeum Alpinizmu oraz 

Kryształów) będzie miał miejsce wernisaż wystawy "Pascal Guiguet-Bologna", poświęconej 

kolekcjonerowi minerałów i kryształów z miejscowości Oisans. La Maison de village 

d’Argentière z kolei ugości uczniów opowieściami o tematyce górskiej. Tego dnia filie Muzeum 

będą nieodpłatnie otwarte dla publiczności. 

http://www.chamonix.com/musee-alpin,49-187321,fr.html 

 

 

 

 

Servei General d’Informació de Muntanya – Serwis Informacji Górskiej w Sabadell (Hiszpania) 

przygotował wystawę „Gotów i w górę” w Espai Cultura Fundació w centrum Sabadell, 

wystawę „Góra pieniędzy” organizowaną we współpracy z Baskijską Fundacją Muzeów 

Górskich (EMMOA) w Kraju Basków. 11 grudnia siedziba Servei będzie również otwarta dla 

zwiedzających. 

http://sgim.drac.com/ 

 

http://www.museomontagna.org/
http://www.chamonix.com/musee-alpin,49-187321,fr.html


Muzeum Pirenejów i Zamek w Lourdes (Francja) gromadzi eksponaty związane z historią 

francuskich i hiszpańskich Pirenejów oraz wspinaczką w tym rejonie. W ramach obchodów 

Międzynarodowego Dnia Gór 11 grudnia w Muzeum odbędzie się bezpłatne spotkanie 

"Pisarze w Pirenejach", podczas którego Claire Benoit będzie prowadzić teatralne odczyty 

tradycyjnych utworów muzycznych w celu odkrycia wspaniałych tekstów twórców różnych 

epok i różnych czasów: Georges Sand, Baudelaire, Stendhal, Victor Hugo, Châteaubriand, 

Rostand, Michelet, Barres. 

http://www.chateaufort-lourdes.fr/ 

 

Muzeum Gór Skalistych im. P. i K. Whyte w Banff (Kanada) gromadzi materiały związane z 

dziedzictwem kulturowym Gór Skalistych Kanady. W ramach obchodów Międzynarodowego 

Dnia Gór, 7 grudnia odbędzie się w Muzeum spotkanie promocyjne książki Johna E. Marriott 

„Niewiarygodne historie, długie obiektywy”. Autor książki jest jednym z czołowych 

profesjonalnych fotografów przyrody w Kanadzie. Znany jest z fotografowania dzikich zwierząt 

w ich naturalnym środowisku. Nowa książka Johna jest imponującą kolekcją obrazów i 

osobistej narracji z najbardziej niezapomnianych spotkań autora z dziką przyrodą. 

https://www.whyte.org/ 

 

http://www.chateaufort-lourdes.fr/
https://www.whyte.org/

