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Czekając na wiosnę - pod takim hasłem 6 i 7 marca 2020r. odbędzie się polsko-czeski
festiwal podróżniczo-muzyczny w Wiśle. Festiwal ten to prawdziwa gratka dla miłośników
podróży i muzyki.

Zaplanowane wydarzenia podczas polsko-czeskiego festiwalu podróżniczo-muzycznego odbędą się w Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. J. Śniegonia w Wiśle, będącej jednocześnie organizatorem wydarzenia. Program festiwalu jest
niezwykle bogaty. Pokazy zdjęć, spotkania z podróżnikami, koncerty muzyczne czy spotkanie z Cecylią Kukuczką,
która opowie o mężu i jego wyprawach na 14 ośmiotysięczników, to wyjątkowa okazja, by przenieść się w zupełnie
inny wymiar. Festiwal został objęty Honorowym patronatem Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w
Republice Czeskiej.
Zachęcamy do zapoznania się z programem festiwalu:
6 marca (piątek)
15.45-16.00 Tak wygląda ziemia – pokaz zdjęć Miroslava Dudy (Ostrava, Czechy)
16.00-17.00 Motocyklami z Wisły nad Bajkał – spotkanie z wiślańskimi podróżnikami Bogusławem Bujokiem
i Marcinem Procnerem (Wisła, Polska)
17.00-18.00 Football, daktyle i saudyjscy producenci miodu. Z wizytą u Szejka Abdullaha w Al-Quassim – spotkanie z
trenerem Pawłem Juchniewiczem (Wisła, Polska)
18.00-18.15 przerwa kawowa
18.15-19.15 koncert muzyki celtyckiej – zespół Kelt Grass Band (Stránské, Czechy)
19.15-20.30 Tajemnicza Wyspa Wielkanocna – spotkanie z Markiem Fiedlerem, synem słynnego podróżnika i
kustoszem Muzeum – Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera
7 marca (sobota)
15.45-16.00 Gruzja Svanetia – pokaz zdjęć Piotra Długosza (Wisła, Polska)

16.00-17.00 Demawend. Wyprawa na dach Iranu – spotkanie z Tadeuszem Papierzyńskim (Istebna, Polska)
17.00-18.00 Klub Wysokogórski w Katowicach w Złotej Erze polskiego himalaizmu – spotkanie z Januszem Majerem,
himalaistą, polarnikiem i podróżnikiem (Katowice, Polska)
18.00-18.15 przerwa kawowa / rozdanie nagród wśród publiczności
18.15-19.15 koncert muzyki bluegrass i country – zespół Bluegrass Comeback (Czechy)
19.15-20.30 14x8000 – spotkanie z Cecylią Kukuczką i promocja książki „Królowa. Lhotse ‘89” – dziennika Jerzego
Kukuczki z ostatniej wyprawy (Istebna, Polska)
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