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Gliwice, Racibórz, Nysa, Opole, Pleszew, Złoty Stok i Sierosław w podpoznańskiej 
Gminie Tarnowo Podgórne znajdą się na trasie tegorocznej edycji festiwalu 
Miedzianka po Drodze. Cała impreza rozpocznie się w miejscu jej narodzin. W 
miasteczku wymazanym z mapy przez górnictwo i opisanym w książce Filipa 
Springera odbędą się interdyscyplinarne warsztaty pod hasłem „Poszerzona 
rzeczywistość” 

Festiwal rozpocznie się w piątek, 26 sierpnia w Miedziance  na Dolnym Śląsku cyklem 
dwudniowych warsztatów „Poszerzona rzeczywistość”. To zupełnie nowy koncept w 
ramach festiwalu Miedzianka po Drodze – jedyny, który odbywa się w miejscu narodzin 
tej imprezy. Chcąc zmniejszyć antropopresję i ślad ekologiczny naszych działań 
ograniczamy je do nieinwazyjnych twórczych peregrynacji. W Miedziance w ciszy, 
spokoju i kameralnym gronie chcemy aktywnie doświadczyć tego miejsca, a potem 
zabrać stąd strzępki grzybni, która owocować będzie w całym kraju. Marzymy o tym, by w 
Miedziance zaczynały się zmiany – twórcze reakcje na kryzysy, których już 
doświadczamy i które nas czekają w przyszłości. Bo rozszerzona rzeczywistość nie ma 
granic, a żadnego końca świata nie będzie. 

Już w niedzielę - 28 sierpnia festiwalowa kolumna wyruszy jednak w liczącą prawie 
siedemset kilometrów podróż przez Polskę. Pierwszym przystankiem na trasie będą 
Gliwice (28.08). Potem festiwal odwiedzi Racibórz (29.08), Nysę (30.08), Opole (31.08), 
Złoty Stok (1.09), Pleszew (2.09) i Sierosław w Gminie Tarnowo Podgórne pod 
Poznaniem (3.09). To właśnie po drodze odbędą się spotkania z pisarkami i pisarzami, 
warsztaty, spacery i zajęcia dla dzieci. Ilość wydarzeń festiwalowych względem 
poprzednich edycji zostanie więc utrzymana, odbędą się one jednak na trasie przejazdu 
festiwalu. Chcemy bowiem, by wydarzenia organizowane w ramach naszej imprezy 
dawały możliwość spokojnego kontaktu publiczności z autorami, autorkami i ich tekstami.  

Tegoroczny program festiwalu odbywa się pod hasłem „Literatura niepraktyczna” 

- Najlepsze książki są pisane na przekór wydawniczym zamówieniom i w poprzek 
czytelniczych przyzwyczajeń. Nie gonią za rynkowymi trendami i modami. To one 
wytrącają z myślowej rutyny i uruchamiają wyobraźnię - mówi Filip Springer - To takie 
teksty, które zostawiają pole do namysłu i interpretacji. Niepraktyczne, bo niedające 
jednoznacznych odpowiedzi, zostawiające to co najważniejsze w niedopowiedzeniu, z 
którym każdy czytelnik i czytelniczka musi się zmierzyć samodzielnie. Tak, to czasem 
irytujące, niewygodne, trudne. Jednak czasami dopiero dyskomfort  związany lekturą 
prowadzi do poszerzenia pola świadomości i empatii. Nie wszystko musi być komfortowe 
i łatwe. To nas prowadzi do pytania: co to w ogóle znaczy czytać? Czym jest i czym może 
być  w antropocenie doświadczenie lektury? 



Wędrowna forma festiwalu pozwala też zmniejszyć jego ślad ekologiczny i antropopresję 
na miejsce, w którym dotąd się odbywał. To nie publiczność musi przyjechać do 
Miedzianki, a Miedzianka przyjedzie do publiczności. Zwiększy to także możliwość 
uczestniczenia w imprezie osobom wykluczonym transportowo. W realizacji takiej 
wrażliwej na ekologiczne i społeczne wyzwania formy festiwalu pomaga nam Fundacja 
Deloitte Polska 

Jak zwykle zadbamy też o najmłodszych czytelników - tak jak we wcześniejszych 
edycjach festiwalu o strefę dziecięcą zadbają Etnowarsztaty razem z Wydawnictwem 
Nasza Księgarnia.  

Nie sposób też przecenić krajoznawczego waloru tak sformatowanej imprezy. 
Zakorzenienie w krajobrazie to znak firmowy MiedziankaFest i nie chcemy z tego 
zrezygnować podczas Miedzianki Po Drodze. Mimo że festiwal opuszcza rodzinne 
gniazdo, chce w swojej formie podkreślać przywiązanie do pejzażu. Dlatego lokalizacje 
spotkań i wydarzeń festiwalowych w kolejnych miastach.  
Ale Miedzianka Po Drodze to także okazja by poznać i opowiedzieć kawałek Polski. Nie 
możemy z niej nie skorzystać. Będziemy przemierzać kraj kamperami udostępnionymi 
przez Campiri Polska. Zarówno nasze działania i przygotowania, jak i samą podróż tej 
festiwalowej kolumny będziemy relacjonować w mediach społecznościowych wszystkimi 
możliwymi sposobami. Naszymi korespondentami na trasie będą Michał Nogaś, Wojciech 
Szot, Mariusz Szczygieł oraz multimedialny duet Dyba Lach i Adam Lach.  

Także spotkania autorskie na trasie festiwalu będziemy transmitować będziemy online. 
Rozmowy z naszymi autorkami i autorkami opublikuje Audioteka w formie podcastu 
Mówi Miedzianka. Pandemia nauczyła nas bowiem jak zwiększać dostępność kultury 
poprzez tego typu narzędzia. 

Aneta Kłodaś - dyrektorka festiwalu - aneta.klodas@instytutr.pl 

Filip Springer - koordynator programowy - kontakt@filipspringer.com 

Katarzyna Chrapka  - koordynatorka warsztatów - katarzyna.chrapka@instytutr.pl  

Festiwal Miedzianka po Drodze organizowany jest przez Fundację Instytut 
Reportażu w Warszawie.  

Partnerami festiwalu są: Fundacja Deloitte Polska, Audioteka, Campiri, Agencja 
Autorska "Opowieści", Wydawnictwo Nasza Księgarnia, Concordia Design, Vita-Medica, 
Flokk, Profim, Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach, Arena Gliwice, Miasto Gliwice, 
Miasto Nysa, Miasto Opole, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Górnośląski 
Związek Metropolitalny  

Gospodarze: Centrum Kultury Victoria, Miasto Racibórz, Miejska i Powiatowa Biblioteka 
Publiczna w Raciborzu, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Nysie, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Opolu, Kopalnia Złota w Złotym Stoku, Kompaktowy Pleszew, 
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie, Zajezdnia Kultury, Gmina Tarnowo 
Podgórne 

Współpraca merytoryczna: Amnesty International Polska, Greenpeace Polska 
Patroni medialni: Pismo, Radio 357, National Geographic Traveller, Noizz
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