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Festiwal Cywilizacji i Sztuki Mediów, 
Odkrywców i Podróżników

Sobota 27 października

11:00 Łódź – Miasto prawdziwe. Niezwykła wycieczka po 
Łodzi z przewodnikiem Maciejem Kronenbergiem. 

13:30 Warsztaty taniego latania – jak przelecieć świat 
za grosze – Łowcy Lotów

 Chciałbyś polecieć tanio na koniec świata ?! 
 Pokażemy Ci jak to zrobić i podamy przepis na wiele innych nie-

zapomnianych, podniebnych podróży z balonową włącznie. 
Przyjdź, a dowiesz się o mało znanych liniach lotniczych, dzięki 
którym tanio będziesz mógł podróżować po wybranym regionie 
- LADE w Argentynie, czy PEACH Airlines w Japonii oraz AirPull-
mantur w Europie/Ameryce Środkowej.

14:30 Korytarz Wachański – Afganistan bez Talibów – 
Bartłomiej Tofel

 Otoczeni przez wysokie szczyty i wysokogórski step wiodą tu trud-
ny żywot sezonowi nomadzi - Kirgizi. Wymagające środowisko 
Korytarza Wachańskiego dzielą z wyznającymi izmailizm - wyjąt-
kowo pragmatyczny i postępowy odłam szyizmu - Wachami. Na 
pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że te odcięte od świata 
i ubogie społeczności egzystują tak, jak ich przodkowie. Autor, 
dzięki wciąż żywej tradycji gościnności, był w stanie podróżować 
lokalnymi szlakami i podglądać życie Wachów i Kirgizów. Pod-
stawowa znajomości dari (dialektu języka perskiego używanego  
w Afganistanie) pozwoliła na nawiązanie głębszych kontaktów.

15:30 Podróże inspirują. Piekarnia w Nepalu –
 Zuzanna Wojcińska, Michał Plichta
 W 2009 roku Zuza i Michał podczas wędrówki po Himalajach 

zostali zmuszeni przez los do zatrzymania się na jakiś czas w 
pewnej wiosce. Jej mieszkańcy, mimo ubóstwa, przygarnęli ich 
jak rodzinę i dzielili się wszystkim co mieli. Po powrocie do Pol-
ski Zuza z  Michałem postanowili się im odwdzięczyć. Wpadli 
na pomysł zbudowania piekarni w Nepalu, która będzie zara-
biać na turystach, a uzyskane dochody przeznaczone będą dla 
mieszkańców wioski. Placówka będzie jednocześnie prowadzić 
działania edukacyjne. 

16:00 Na marginesie globalnych interesów: Gruzja, 
Cypr – Marcin Pośpiech – Program Trzeci Polskie-
go Radia

 Silny może więcej, silny ma zawsze dobry powód (częściej pretekst), 
by bezkarnie robić to co robi. Silny nie popełnia błędów i przestępstw. 
Zresztą silnemu wybacza się więcej, to kwestia dobicia targu z inny-
mi silnymi. Silni grają więc bezsilnymi. To proste zasady z podwórka. 
Ale dobrze znane są też mieszkańcom wielu małych państw takich, 
chociażby jak Gruzja czy Cypr. Jak więc światowa polityka wpływa na 
tych, którzy często nie mają głosu? Może warto posłuchać?

17:30 Okrężną drogą do domu – Iza i Kamil Gamańscy
 162000 km na kołach, 3500 mil jachtostopem, 2500 mil awio-

netką, 1340 dni w drodze, 70 złapanych kapci i 5 kontynentów... 
Chcieliśmy wrócić z pracy do domu (z Singapuru do Polski)  
i zaoszczędzić na biletach lotniczych, dlatego też wybór środka 
transportu padł na motocykl. Zwolniliśmy się, sprzedaliśmy na-
sze mieszkanie i kupiliśmy używaną hondę Africę Twin XRV7500. 
Ruszyliśmy przed siebie. Dawaliśmy sobie półtora roku. Z planów 
jednak niewiele wyszło, bo nim dotarliśmy do Polski, jeszcze raz 
„wpadliśmy” do Singapuru, a z drogi do domu zrobiła się trwająca 
prawie cztery lata podróż dookoła świata.

19:00 Motocyklowa wyprawa „Na Jedwabnym Szla-
ku 2011” – Grzegorz Szczygieł, Piotr Ganczarski 
(Klub Festiwalowy: Piwoteka Narodowa, ul. 6-go 
Sierpnia 1/3)

 4 motocykle, 4 świrów, 2 miesiące w trasie, 16 państw i ponad 18 
tysięcy km, a wszystko to przez piaski, góry i stepy centralnej Azji. 
Główną ideą wyprawy było przejechanie na motocyklach trasy 
Jedwabnego Szlaku, który w czasach starożytności i średniowie-
cza był najdłuższym lądowym szlakiem handlowym na świecie.

19:00 Podróże inspirują – budowa studni w Czadzie  
i Kongo DRC – Wojtek Olszak i Dominik Szmajda

 W lipcu 2011 r. grupa podróżników jadących śladami Kazimierza 
Nowaka przez Czad, dotarła do niewielkiej osady na pustyni - Bir 
Ueli, leżącej daleko od szlaków komunikacyjnych. To właśnie tam 
Kazimierz Nowak zakupił swojego wielbłąda, którego nazwa-
ła „Ueli”, a którym następnie przemierzył Saharę. Okazało się, 
że mieszkańcy Bir Ueli korzystają z płytkiej studni, gdzie woda 
jest mętna i słonawa. Podróżnicy postanowili, że w tak ważnym 
miejscu dla historii polskich eksploracji warto zrobić coś warto-
ściowego dla tutejszych mieszkańców. Wybudowanie tam studni  
z prawdziwego zdarzenia byłoby pięknym epilogiem podróży 
upamiętniającej postać K. Nowaka. 

20:00 Gala wręczenia nagród Festiwalu Mediatravel, 
Wyprawa Roku i Książka Podróżnicza Roku

20:30 Prezentacje nagrodzonych wypraw i książek
22:00 Uroczyste zakończenie Festiwalu
22:30 „Podróżniczy After” - Klub Festiwalowy: Piwoteka 

Narodowa, ul. 6-go Sierpnia 1/3

Na wszystkie prezentacje, projekcje i wystawy
WSTĘP WOLNY!

Nagroda im. Stanisława Szwarc-Bronikowskiego

23-27 października 2012,
Muzeum Kinematografii, 
pl. Zwycięstwa 1, Łódź

FILM-FOTOGRAFIA-RADIO-PROGRAMY TV-PRASA-INTERNET
WORLD MEDIATRAVEL AWARDS

Festiwal współfinansowany
przez Urząd Miasta Łodzi

www.wyprawaroku.pl
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Program Festiwalu  MEDIATRAVEL 2012

Wtorek 23 października 

18:00 Oficjalne rozpoczęcie Festiwalu Mediatravel
18:15 Jak żyje się w Gwatemalskiej Dżungli – Anna Moszko
 Autorka samotnie wyruszyła do gwatemalskiej selwy, by 

przyjrzeć się z bliska niedostępnym ruinom starożytnych 
miast Majów. Niespodziewanie podczas tej wyprawy została 
gościem szamana Itza, poznała tajniki eksploracji majańskich 
skarbów z punktu widzenia miejscowych rabusiów, otarła się 
o przemyt kokainy z Kolumbii i spotkała jaguara nocą w lesie...

20:00 Pamir - podróż na koniec Świata, Ania i Robb Maciąg
 Przejechali rowerami ponad 22 tys. kilometrów po 19 kra-

jach. Odwiedzili m.in. Chiny, Azję Centralną, Iran, Pakistan i 
Indie. Ania jest zakochana w azjatyckiej gościnności i foto-
grafowaniu ludzkich twarzy. Robb jest autorem trzech książek 
podróżniczych wydanych z serii Biblioteka Poznaj Świat oraz 
laureatem Travelera. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu 
opowiedzą o przygodach, gościnności i niezwykłych spotka-
niach podczas ich podróży po Jedwabnym Szlaku. 

20:45  Los imagenes del Nuevo Mundo (obrazy Nowego 
Świata) – Mirosław Olszycki, Jarosław Fischbach – 
wernisaż 

21:30 Nuevo Mundo Expedicion – Polacy w Ameryce Po-
łudniowej – Mirosław Olszycki, Jarosław Fischbach

 Cztery państwa: Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Chile, ponad  
7 tys. km pokonanych miejscowymi środkami lokomocji , 40 go-
dzin materiału video, tysiące fotografii, dziesiątki wywiadów - to 
rezultat trwającej prawie 2 miesiące pierwszej części wyprawy Nu-
evo Mundo przez kontynent Ameryki Południowej.

Środa 24 października

15:00 Pokazy filmów konkursowych
18:00 Bezpieczna podróż – profilaktyka i medycyna  

podróży – dr Jacek Pluciński
 Dowiedz się co należy zrobić, aby wymarzona podróż okazała się 

bezpieczna pod względem zdrowotnym. Będzie mowa na temat 
szczepień ochronnych i profilaktyce malarii. Czy warto, kiedy i ja-
kie szczepienia należy przyjąć, by zapobiec tej niezwykle groźnej 
chorobie? Doskonała okazja do dyskusji i zadawania pytań dla 
wszystkich planujących dalekie i bliskie podróże.

18:00 Landscape – Elwira Szczecian – wernisaż: BOK 
„Lutnia”, ul. Łanowa 14

19:00 Ścieżkami Inków przez Kanion Colca do źródeł 
Amazonki – Maciej Klósak, Agata Kosmalska

 Przejście autorskiego szlaku w Peru, zrealizowanego przez Jerzego 
Majcherczyka „Trekking on the Original Inca Trails through Colca Ca-
nyon to Amazon Source”. Amerykanie, Polacy, Rosjanie i Brytyjczyk na 
wspólnej wyprawie, której celem było przejście od najgłębszego ka-
nionu świata - Rio Colca do źródeł najdłuższej rzeki świata - Amazonki.

19:30 Sri Lanka – Izabella Urbaniak – wernisaż: Fotostudio 
„Kobakov”, ul. Pojezierska 2/6

20:00 Mój fotograficzny świat – Elwira Szczecian
 Spotkanie z autorką wystawy „Landscape”
21:00 Autostopem ku wolności: Wrocław – Indie –
 Paweł Bartnik i Aleksander Adamus
 20 000 km, 105 dni, 16 krajów, 2 ludzi, 1 idea. Autostopowa po-

dróż dwóch studentów z Wrocławia do Indii z ideą wolności w tle. 
Zaczęli od spotkania z Lechem Wałęsą (honorowym patronem 
wyprawy była Fundacja Lecha Wałęsy), a celem była audiencja  
u Jego Świętobliwości XIV Dalajlamy w indyjskiej Dharamsali.

Czwartek 25 października 

15:00 Pokazy filmów konkursowych
17:00 Podróż – życie – Alicja Kuczkowska
 Spotkanie poświęcone najważniejszej z naszych podróży, która 

zaczyna się w momencie, gdy przychodzimy na świat. Początko-
wo jej celem jest poznanie tego, co na zewnątrz, we wszystkich 
możliwych odsłonach. Poznając świat, innych ludzi, ich doświad-
czenia, styl życia, marzenia, spotykając się z nakazami, zakaza-
mi, przekonaniami innymi od naszych dowiadujemy się także 
czegoś o sobie.

18:00 Papua – Korowai Batu – Kuba Urbański
 Na przełomie lutego i marca 2011 r. spędziliśmy ponad 3 tygodnie 

w Papui, organizując plan filmowy na terenach plemiennych gru-
py Korowai Batu. Była to nasza trzecia wyprawa na tereny tego 
plemienia, ale nigdy nie dotarliśmy aż tak daleko. Przybyliśmy 
na sam skraj terytorium, do którego nigdy nie dotarli przybysze 
z zewnątrz, spotykając ludzi, którzy nigdy nie widzieli białego 
człowieka. Braliśmy udział w przygotowaniach do ceremonialnej 
uczty, brutalnie przerwanej wybuchem konfliktu klanowego...  
Zobaczyliśmy więcej niż powinniśmy byli zobaczyć.

19:00 Piwnym szlakiem dookoła świata – 
 Piotr Misiewicz
 Jeśli macie już dość wszechobecnego, wielkobrowarowego jasne-

go lagera przyjdźcie posłuchać o miejscach i ludziach tworzących 
piwo inaczej. Zapraszamy na podróż piwnym szlakiem po Euro-
pie. Dowiecie się nie tylko jak zmienia się obecny piwny świat, ale 
też jak może on wyglądać w Polsce już niedługo.

20:00  W Cieniu Everestu, reż. Anna T. Pietraszek – wspo-
mnienie o Wandzie Rutkiewicz w 20 rocznicę  
zaginięcia polskiej himalaistki

 Droga do sukcesów w najwyższych górach najwybitniejszej 
polskiej himalaistki, zdobywczyni Everestu, Wandy Rutkiewicz, 
opowiedziana przez pryzmat wspomnień jej partnera z ostatniej 
wyprawy, podczas której Wanda w niewyjaśnionych okoliczno-
ściach zaginęła. Próba szkicu prawdziwego obrazu tej wyjąt-
kowej kobiety, również oczami wciąż czekającej na nią matki, 
jedynej ufającej, że córka wróci kiedyś... na pewno. Po filmie  
spotkanie z reżyserką.

21:00 Zniewolone Góry, reż. Anna T. Pietraszek 
 Pierwszy i jedyny wspinaczkowy film polityczny zrealizowany 

podczas wyprawy filmowej. Po filmie spotkanie z reżyserką.

Piątek 26 października

15:00 Pokazy filmów konkursowych
17:00 Bretania Tajemnicza. W krainie Celtów i Templa-

riuszy – Ewa Houée
 Spotkanie z autorką książki.
18:00 City Models, The width of the line – Massimo  

Mastrorillo - wernisaż wystawy oraz prezentacja 
multimedialna

19:00 Nepal: wczoraj, dziś, jutro – Marcin Niedziółka 
 Himalaje są świadkiem wielu zmian: bardzo szybko „cofający 

się” największy himalajski lodowiec Ngozumpy, groźby powo-
dzi, wylania jeziora Imja Tsho na wysokości 5000 m n.p.m., la-
winy będące skutkiem niekontrolowanego ocieplania klimatu, 
niekontrolowane wyręby drzew na terenie Parku Narodowego 
Sagmaratha i innych. Dodatkowo komercjalizacja całego re-
gionu: kafejki internetowe na 5180 m n.p.m. Dominuje władza 
pieniądza w dolinach, gdzie stopień serdeczności uzależniony 
czasem jest od ilości $$ w kieszeni.

19:00 Dr Who zjada Haggis. W Szkocji – Jarek Rochowicz, 
Paweł Ceranka (Klub Festiwalowy: Piwoteka Naro-
dowa, ul. 6-go Sierpnia 1/3)

 „[...] Późny wieczór po trzech dniach marszu w deszczu. Zagu-
biona droga, spokojne i krótkie oddechy. Stoimy pod nawisem 
skalnym, ze znakiem zapytania w głowie. Trzy dni bez kontak-
tu ze światem - telefony zaczynają grać od przychodzących 
sms’ów z wynikami wyborów prezydenckich. Zatrzymuje się 
czarna Wołga. Wysiada lekko przygarbiony, kulejący mężczy-
zna - starszy, w drucianych okularach. Zaprasza do środka [...]”

20:00 Kusząca Andyjska Biel 1974 – 
 Aleksandra i Mariusz Grebieniow
 Opowieść o wyprawie poznańskich studentów, którzy w 1974 r. 

pojechali w Andy STAR-em 28, jako dziewiąta polska, wysoko-
górska wyprawa od czasów przedwojennych. Celem ekspedycji 
była eksploracja Andów w Peru i Boliwii. Wyprawa odbyła się  
w porze deszczowej, trwała 7 miesięcy i zakończyła się zdo-
byciem 18 szczytów, np. Nevado Huacshash 5644 m n.p.m.  
i Huayna Potosi 6200 m n.p.m. Uczestnicy opowiedzą nie tyl-
ko o górskich zmaganiach, podróży statkiem i samochodowej 
przeprawie, ale podzielą się też kulisami niecodziennych przy-
gotowań.

21:00 Gorączka złota czyli Balonowe Mistrzostwa 
Świata w Michigan i poszukiwanie Dzikiego  
Zachodu od Dakoty po Colorado – Ania Grebieniow 
i Beata Choma

 Tego roku dwie ekipy reprezentowały nasz kraj w Mistrzostwach 
Świata Balonów na Ogrzane Powietrze w USA, w tym jedna ekipa 
kobieca. Beata Choma (pilot) oraz Ania Grebieniow (nawigator) 
opowiedzą o tym, jak z lotu ptaka wygląda Michigan, jak trafić 
do ustalonego celu niesterownym statkiem powietrznym, kim są 
„obserwatorzy” i dlaczego czasem nie da się uniknąć lądowania 
w polu kukurydzy. Jednak latanie balonem to nie tylko sport, lecz 
również okazja do poznawania nowych zakątków świata. Pierw-
sza relacja Polskiej Reprezentacji z Mistrzostw Świata. 


