
28–29 lutego 2020

www.navigatorfestival.pl

spotkania
warsztaty

pokazy filmowe
strefa targowa

wystawy
Mały Navigator

 

WŚRÓD GOŚCI: 
 Krzysztof Wielicki

 Urbex History
 Elżbieta i Andrzej Lisowscy

 Ratownicy TOPR
 Beata Sabała-Zielińska  

 Magdalena Gorzkowska
 Kasai Travel Addicts

 Busem przez świat



28 lutego (piątek)
prezentacje filmów w ramach 

„Lądek Film Tour”
DOWN TO NOTHING
/Stany Zjednoczone 2015, 39 minut/
g. 17.15, Scena NCK
 

Ekipa wspinaczy musi się zmierzyć z własnymi 
demonami podczas długiej wyprawy na 
północnych krańcach Myanmaru. Szczyt 
Hkakabo Razi i jego sąsiad Gamlang Razi 
mają ponad 5800 m i rywalizują o tytuł 
najwyższego wierzchołka Azji Południowo-
Wschodniej. Wyprawa – której patronuje 
The North Face i National Geographic 
- chce wspiąć się na oba szczyty i ustalić 
precyzyjnie ich wysokość.

BIG WORLD
/Stany Zjednoczone 2018, 13 minut/
g. 18.00, Scena NCK

Jak pokazać dziecku, że istnieje świat 
poza mediami społecznościowymi, testami 
kompetencji i treningami piłki nożnej? 
Sportowiec David Morton wybrał nietypową 
metodę - wypłynął z siedmioletnim synem 
Thornem w tygodniową podróż na SUPie, 
czyli desce z wiosłem.

DENALI’S RAVEN
/Stany Zjednoczone 2016, 9 minut/
g. 18.20, Scena NCK

Leighan Falley jest narciarką, wspinaczem 
i przewodnikiem górskim na Alasce. Życie 
wśród dzikiej przyrody to jej powołanie. 
Żeby pogodzić macierzyństwo z naturą 
odkrywcy i podróżnika, Leighan nauczy 
się latać i zostanie komercyjnym pilotem            
w Talkeetna.

GREAT SIBERIAN TRAVERSE
/Kanada 2015, 28 minut/
g. 18.30, Scena NCK

10 tysięcy kilometrów narciarskiej 
podróży przez Rosję, wzdłuż trasy kolei 
transsyberyjskiej. Dokument pokazuje 
środowisko zwariowanych narciarzy 
freeridowych i jazdę w głębokim syberyjskim 
puchu.

FRENCHY
/Stany Zjednoczone 2018, 15 minut/
g. 19.00, Scena NCK

82-letni Jacques Houot odkrył chyba 
sekret wiecznej młodości. Ten mieszkający 
w Carbondale w Colorado Francuz jest 
narciarzem, downhillowcem, rowerzystą 
szosowym i niepoprawnym flirciarzem. 
Wielokrotnie udało mu się uniknąć śmierci. 
Lawiny, wypadki samochodowe, rak, atak 
serca, próba morderstwa… – przeżył to 
wszystko i dlatego teraz próbuje cieszyć 
się każdym dniem, który dostał od życia             
w prezencie.

LOVED BY ALL: STORY OF APA SHERPA
/Kanada 2018, 14 minut/
g. 19.15, Scena NCK

Wiosną każdego roku Mount Everest 
przyciąga ludzi z całego świata. W cieniu 
góry żyją Szerpowie, twardzi i niezwykle 
religijni ludzie, żyjący skromnie, ubogo 
i  bez dostępu do edukacji. Apa Sherpa 
wszedł na Everest 21 razy. Pracę tragarza 
w górach wysokich rozpoczął w wieku 12 
lat. Podobnie jak wielu innych Szerpów, 
zostawiał rodzinę na całe miesiące, 
ryzykując życiem, wnosząc na górę ciężki 
sprzęt wyprawowy.



MAMA
/Polska 2017, 45 minut/
g. 19.45, Scena NCK

Wiele kobiet uprawiających sport staje 
przed wyborem: założyć rodzinę czy 
realizować swoją pasję? – Przede wszystkim 
jestem mamą, ale bez wspinania nie 
byłabym sobą, byłabym kompletnie inną 
osobą – mówi Kinga Ociepka-Grzegulska, 
jedna z najbardziej utytułowanych kobiet   
w historii polskiego wspinania.

MOTHERED BY MOUNTAINS
/Nepal 2017, 16 minut/
g. 20.30, Scena NCK

Pasang Lhamu Sherpa Akita - wiodąca 
nepalska przewodniczka wysokogórska 
- ma na koncie szczyty najwyższych 
gór na Ziemi. W filmie „Mothered by 
Mountains” Pasang połączy siły z najmniej 
spodziewanym partnerem – lokalną ikoną 
punk rocka Sareeną Rai, aby towarzyszyć 
jej w pierwszej wysokogórskiej wspinaczce.

JUREK
/Polska 2014, 75 minut/
g. 21.00, Scena NCK

24 października 1989 roku podczas wyprawy 
na Lhotse ginie Jerzy Kukuczka. Po raz 
pierwszy jedzie w Himalaje z pieniędzmi, 
sprzętem, naprawdę sławny. Jego śmierć 
to splot złych okoliczności, zapewne 
przypadek, dramat, którego raczej nie 
sposób było uniknąć.

wprowadzenie: Magdalena Mizak
bilet na wieczór filmowy: 15 zł

Kasai – travel addicts: „Do Indii                              
z dzieckiem? Chyba zwariowałeś!”
g. 10.00, sala kameralna 203

Marzy Ci się wyprawa do Indii? A może, 
słysząc opinie innych, zdecydowanie nie 
planujesz się tam wybrać? Posłuchaj co 
na ten temat mają do powiedzenia Kasia, 
Marek i Malwinka Szewczyk.

Krzysztof Wielicki: „Mój wybór”
g. 11.00, Scena NCK

Spotkanie z jednym z najwybitniejszych 
wspinaczy w historii himalaizmu, który jako 
piąty człowiek na Ziemi zdobył wszystkie 
czternaście ośmiotysięczników, a jako 
pierwszy (wspólnie z Leszkiem Cichym) – 
zimowy Mount Everest. 

GlobTroper: „Kraj Kwitnącej Wiśni”
g. 12.00, sala kameralna 203

O ponad miesięcznej, samotnej wyprawie 
po Japonii opowie Ania z GlobTroper – 
Podróże Aktywne. Usłyszymy o tym, jak 
przemierzyła ponad 6000 km od półwyspu 
Kiusiu aż po Sendai i jakie przygody 
przydarzyły jej się po drodze.

29 lutego (sobota)

Spotkania 
i prelekcje



Busem przez świat: „Podróż najbardziej 
kultową drogą Ameryki”
g. 13.00, Scena NCK

Ola i Karol Lewandowscy wyruszyli                         
w prawie 3-miesięczną podróż przez USA 
śladami kultowej Drogi 66. Szukali tego 
co z niej zostało i ludzi, którzy wierzą w jej 
legendę. Przejechali każdy kilometr słynnej 
drogi, zobaczyli prawdziwą amerykańską 
prowincję i poznali historie ludzi, których nie 
zapomną do końca życia. 

Tatrzański Park Narodowy:                                         
„Leave No Trace”
g. 14.00, sala kameralna 203

Jak korzystać z przyrody tak, aby zostawić 
po sobie jak najmniejszy ślad? 7 zasad etyki 
outdoorowej w Tatrach przedstawi Jan 
Krzeptowski-Sabała – przewodnik tatrzański 
specjalizujący się w turystyce przyrodniczej.

Beata Sabała-Zielińska i ratownicy TOPR
g. 15.00, Scena NCK

Beata Sabała-Zielińska nie boi się zadawania 
trudnych pytań, a ratownicy Tatrzańskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 
nie „owijają w bawełnę”. Propozycja 
obowiązkowa dla wszystkich planujących 
tatrzańskie wędrówki.

Magdalena Gorzkowska: 
„Ośmiotysięczniki sprintem”
g. 16.00, sala kameralna 203

Do niedawna reprezentantka Polski                               
w lekkiej atletyce, Olimpijka, vice Mistrzyni 
Świata   w  sztafecie 4x400m. Od dwóch 
lat realizuje projekt zdobycia wszystkich 14 
najwyższych szczytów Ziemi. Na jej koncie 
są już: Mount Everest, Makalu i Manaslu. 

Podczas spotkania opowie jak trafiła     
z Igrzysk Olimpijskich w  Himalaje 
i  Karakorum.

Elżbieta i Andrzej Lisowscy:                                                
„40 lat w podróży”
g. 17.00, Scena NCK

Wierzą, że we współczesnym świecie 
– rozwibrowanym, skonfliktowanym                                 
i konsumpcyjnym – wciąż jest miejsce 
na dobro i marzenia. Od ponad 40 lat 
nie przestają poszukiwać i doświadczać 
tych wartości, w różnych szerokościach 
geograficznych i z niesłabnącym apetytem 
na więcej.

Urbex History:                                    
„Wyprawa do Japonii po awarii 
elektrowni atomowej w Fukushimie”
g. 19.00, Scena NCK

O wyprawie, która odbyła się po awarii 
elektrowni atomowej w Fukushimie w 2011 
roku, opowie Jakub Stanowski – jeden                    
z założycieli Urbex History, youtubowego 
kanału, który powstał z pasji do historii 
i odkrywania tego co niedostępne dla 
wszystkich. 

całodzienny bilet: 10 zł



29 lutego (sobota)

„Ostatnia góra” 
film dokumentalny (Polska 2019)
reżyseria: Dariusz Załuski
g. 21.00, Scena NCK 

W grudniu 2017 roku pod K2 wyrusza 
ekipa wspinaczy pod kierownictwem 
Krzysztofa Wielickiego. Są zdeterminowani, 
by dokonać historycznego, zimowego 
wejścia na ośmiotysięcznik. Mozolnie, 
w skrajnie trudnych warunkach, kolejne 
zespoły przygotowują drogę na szczyt, 
rozwieszają liny, zakładają obozy. 
Wyprawową rutynę przerywa wiadomość 
o tragedii rozgrywającej się na niedalekim 
Nanga Parbat. Świat wstrzymuje oddech                          
i przygląda się brawurowej akcji, w wyniku 
której Adamowi Bieleckiemi i Denisowi 
Urubko udaje się uratować Elisabeth Revol. 
Jej partner – Tomasz Mackiewicz zostaje na 
Nanga Parbat na zawsze…

bilet: 10 zł 
(uprawniający również do udziału                                
w spotkaniach i prelekcjach odbywających 
się przez cały dzień)

Film



Warsztaty w kratkę, czyli po szkocku
g. 10.00, sala C2

Warsztaty poprowadzi sam Sherlock 
Holmes! Razem z uczestnikami rozwikła 
tajemnicę szkockich spódnic i sprawdzi 
skąd wziął się potwór w jeziorze Loch Ness! 
A także wspólnie odkryjemy bogactwo 
szkockich kratek-tartanów i poznamy 
ich znaczenie, przymierzymy elementy 
tradycyjnego, szkockiego stroju (kilt, sporan 
i czapki szkockie), skosztujemy ciasteczek 
„shortbread”, dowiemy się czemu Szkoci 
kochają owsiankę, odkryjemy zaskakujące 
szkockie sporty i zagramy w minigolfa.
 

Amerykański sen
g. 11.00, sala C2

Odkrywamy USA przyglądając się ikonom 
tego kraju! Zobaczymy Statuę Wolności         
i Biały Dom, restaurację McDonald’s                       
i studio Walta Disney’a. Ponadto uczestnicy 
dowiedzą się co symbolizują gwiazdki na 
fladze USA, poczują się jak amerykańscy 
skauci (rozpalimy w sali ognisko bez 
ognia i upieczemy pianki marshmallows), 
zatańczymy hawajski taniec hula                              
i wcielimy się w postaci amerykańskich 
superbohaterów!

29 lutego (sobota)

MAŁY 
NAVIGATOR 
warsztaty dla dzieci

Warsztaty 
dla dorosłych

29 lutego (sobota)

warsztaty artystyczne – łapacze snów
g. 12.00-14.00, sala C4
bilet: 50 zł

warsztaty bębniarskie
g. 15.00-16.30, sala C4
bilet: 10 zł



Kultura Indian
g. 11.00, sala C3

Uczestnicy zobaczą pokaz tradycyjnego 
indiańskiego tańca oraz spróbują swoich sił 
w zabawach zręcznościowych: bizonkach           
i wyścigu fretek. A także: zobaczą oryginalny 
indiański strój i przedmioty codziennego 
użytku, dowiedzą się czym jest indiański 
honor, poznają plemienne wierzenia                         
i nauczą się przydatnych słów w indiańskich 
językach.

Podróże po Wielkim Chińskim Murze
g. 12.00, sala C2

Czym jest „stuletnie jajo”? Czy Chińczycy 
jedzą robaki? Dlaczego chińską herbatę się 
prasuje? Warsztaty pozwolą uczestnikom 
w bardzo przystępny sposób dotknąć 
kultury wpływowego Państwa Środka. 
Spróbujemy także swoich sił w chińskiej 
kaligrafii, przymierzymy kolorowe stroje ludu 
Miao, poznamy historię Terakotowej Armii                               
i sprawdzimy swoją sprawność uczestnicząc 
w tradycyjnej chińskiej zabawie ruchowej.

Pustynie świata
g. 13.00, sala C2

Wyruszymy w podróż na pustynię, żeby 
przekonać się jak bardzo tętni ona życiem. 
Poznamy rozmaite formy pustyń oraz kilka 
typowych dla ich klimatów gatunków 
zwierząt. Za pomocą eksperymentu 
sprawdzimy, jak powstają wydmy i czym jest 
burza piaskowa. A dodatkowo oglądniemy 
pustynne rośliny i spreparowanego 
skorpiona, piaski z kilkunastu pustyń                           
i przetestujemy pustynne nakrycia głowy.

MANGA – ciekawostki o japońskim 
komiksie
g. 13.00, sala C3

Czy wiesz, skąd wzięła się manga? Dlaczego 
bohaterowie japońskich komiksów mają 
wielkie oczy? Dlaczego mangi najczęściej 
są czarno-białe? Kiedy poznasz ciekawostki 
o japońskim komiksie, zrobisz… wielkie oczy 
ze zdziwienia!
prowadzenie: Robert Trojanowski – rysownik, 
autor komiksów

W Krainie Wulkanów
g. 14.00, sala C2

Warsztaty, podczas których uczestnicy 
poznają wiele wybuchowych ciekawostek 
i najsłynniejsze wulkany całego świata. 
Ponadto dotkniemy prawdziwej lawy                 
z kilkunastu wulkanów, powąchamy siarkę 
z krateru Nissiros z Grecji i dotkniemy błota 
z El Totumo w Kolumbii, przeprowadzimy 
eksperymenty obrazujące wybuch wulkanu 
i wypływającą lawę, a także dowiemy się 
gdzie    w  Polsce spotkamy wulkany i czy 
kiedyś wybuchną.

bilet: 10 zł / warsztat



targi podróżnicze

spotkania autorskie

wystawa WORLD PRESS PHOTO 2019

wystawa fotografii Tytusa Grodzickiego 
„Deglet Nour”

Wydarzenia 
towarzyszące
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Navigator Festival jest wydarzeniem 
gromadzącym ludzi, dla których podróżowanie, 
odkrywanie najdziwniejszych zakątków świata 
i poznawanie nowych kultur stanowi pasję 
życia. To wielobarwna – multimedialna podróż 
inspirowana osobistymi doświadczeniami 
podróżników, dla których przekraczanie granic 
geograficznych, mentalnych i kulturowych 
stanowi ciągłe wyzwanie.

Festiwal dedykujemy zarówno doświadczonym 
globtroterom, jak i wszystkim osobom, które 
są zainteresowane tematyką podróżniczą 
i chciałyby rozpocząć swoją przygodę ze 
światem. 

Szczegółowy program na 
www.navigatorfestival.pl 

Nowohuckie Centrum Kultury
al. Jana Pawła II 232, Kraków
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