AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW 2018
PROGRAM SZCZEGÓŁOWY – G2A ARENA
Piątek, 7.12.2018, G2A ARENA, Jasionka k/Rzeszowa – Sala Kongresowa (parter)

Program Akademii Młodych Odkrywców:
9:00 Inauguracja Akademii Młodych Odkrywców
9:05 BARTŁOMIEJ SZARO – “Hej, kolego, chodźmy w góry!”. Kilka pomysłów na karpackie
wędrówki + Moje Karpaty – moja misja na „Marsa”
9:50 ANDRZEJ BUDNIK – Australia – szalona i piękna przygoda
10:35 przerwa techniczna
10:45 JÓZEF MICHAŁEK - Na Szlaku Kultury Wołoskiej - odkrywamy inny świat
11:30 BARTŁOMIEJ MACHOWSKI – W sercu Europy – skarby polsko-słowackiego pogranicza
12:15 KRZYSZTOF STARNAWSKI – Eksploracje jaskiń na najgłębszych poziomach
13:00 Konkursy z nagrodami i zakończenie Akademii Młodych Odkrywców 2018

Sylwetki Prelegentów i tematyka wystąpienia:
BARTEK SZARO - bloger na paragonzpodrozy.pl, miłośnik wschodniej Polski. Od ponad 5 lat
podróżuje pomiędzy Beskidem Niskim a ziemią suwalską przyswajając w dużych dawkach
nietuzinkowy charakter regionów. Uwiecznia, rozważa i promuje osobliwości polskiego
wschodu.
"Hej, kolego, chodźmy w góry!" Kilka pomysłów na karpackie wędrówki (‘15)
Co tak właściwie sprawia, że chcemy wędrować po górach? Piękne widoki? Pragnienie wolności
i przygody? Potrzeba kontaktu z przyrodą? Dlaczego jeżdżąc w góry wybieramy akurat te
miejsca a nie inne? Jak najlepiej planować swoje górskie wędrówki? Czym jest idea wędrowania
bez plecaka? Żeby znaleźć odpowiedzi na te pytania wcale nie będziemy przenosić się na drugi
koniec świata. Poszukamy ich, tu w Karpatach.
Moje Karpaty – moja misja na „Marsa” (‘15)
Dlaczego właśnie na „Marsa”? Jak widzi Karpaty osoba, która nigdy tam nie była? Co
odkrywamy? Jak ja mogę pokazać Karpaty znajomym i nie tylko? Przyjdź, posłuchaj i stań się
jednym z grona uczestników tej intrygującej misji.
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska – właściciel marki Carpathia, promotor Karpat w
Polsce i na świecie.
Konkurs z nagrodami (‘15)

ANDRZEJ BUDNIK – alternatywny podróżnik, zapalony bloger i geek technologiczny,
licencjonowany pilot drona. Połączenie tych dziedzin sprawia, że w podróż przez australijski
interior czy nowozelandzkie góry zabiera do plecaka drona, który pozwala mu przywieźć
niepublikowane nigdzie wcześniej zdjęcia i oryginalne ujęcia wideo. Swoją duszę zaprzedał
górom w północnym Pakistanie i tadżyckim Pamirze, które odkrywał podczas 4-letniej podróży
lądowej (wraz z Alicją Rapsiewicz) przez Azję i Australię. Od wielu lat zaangażowany w
aktywizację polskiego środowiska podróżniczego. Założyciel i współautor najstarszego,
aktywnego bloga podróżniczego w Polsce – www.LosWiaheros.pl. Między podróżami
fotografuje i filmuje dronem świat z lotu ptaka, czego efekty można zobaczyć na
stronie www.CrazyCopter.pl

Australia – szalona i piękna przygoda
Wyobraź sobie, że jesteś w miejscu, gdzie nie ma nikogo w promieniu 300-400 km. Budzisz się
ze wschodem słońca, nad głową latają kolorowe papugi, a wokół Ciebie jest oszałamiająco
piękna przyroda - busz, drzewa eukaliptusowe, czasem kaniony i rzeki z małymi jeziorkami, w
których możesz zanurzyć się po uszy i schłodzić rozgrzane ciało od intensywnego słońca. Gdy
wychodzisz na brzeg, wokół skaczą kangury, chodzą kilkumetrowe (niegroźne!) jaszczurki, a
jeśli będziesz mieć więcej szczęścia to zobaczysz też koalę, który leniwie przeciąga się na
rosnącym obok eukaliptusie. To wszystko nie jest bajką - taki jest australijski Outback, w który
Cię chętnie zabiorę.

W Australii podczas dwóch wizyt spędziłem w sumie ponad rok. To tam po raz pierwszy w
życiu poczułem, że przestałem podróżować, a zacząłem „żyć w podróży” i oddychać pełną
piersią! Zapraszam Cię w podróż do mojej ukochanej krainy, po której faktycznie skaczą
kangury, w rzekach pływają kilkumetrowe krokodyle, a spotkani ludzie, bez wyjątku, mówią do
nas „No worries, mate”. Czasem czułem, że naprawdę śnię na jawie!

Te wszystkie historie będą okraszone zdjęciami oraz filmami z ziemi i z drona, co sprawi, że
poczujesz się jak ptak lecący nad australijskimi rzekami, górami i rozległym buszem. Dopiero
wtedy zrozumiesz Aborygenów - rdzenną ludność zamieszkującą Australię od tysięcy lat. Ich
wierzenia, podania, legendy ściśle wiążą się ze zwierzętami, skałami, górami i rzekami, które Ci
pokarzemy. Świat realny połączę ze światem mitów i wierzeń - to będzie niecodzienna podróż!
Obiecuję!

BARTŁOMIEJ MACHOWSKI - przewodnik beskidzki, geograf i animator kultury. Organizator
wielu imprez turystycznych i autor kilkuset prelekcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Miłośnik
gór wszelakich. Więcej informacji na www.przewodnik-beskidzki.eu
W sercu Europy - skarby polsko-słowackiego pogranicza
Zapraszam w krainę Karpat - na styku dwóch państw: Polski i Słowacji. Poznamy granice
Karpat, powędrujemy przez ostre górskie granie, pofalowane połoniny i zapomniane doliny.
Zwiedzimy obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,
nawiedzimy sanktuaria na Szlaku Maryjnym i powrócimy do przeszłości w krainę Łemków i
Bojków. Do zobaczenia!

JÓZEF MICHAŁEK – pochodzi z Istebnej w Beskidzie Śląskim, z wykształcenia leśnik,
koordynator projektu: Owca PLUS (www.owcaplus.pl) programu Aktywizacji Gospodarczej oraz
Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Kierownik
projektu: Bliżej tradycji, bliżej siebie – Blíže tradic, blíže sebe było odkrywanie wspólnej tradycji
pasterskiej, która w przeszłości kształtowała kulturę społeczności góralskich w Karpatach
zarówno na terenach należących do Polski jak i Czech. Członek Zarządu Fundacji Pasterstwo
Transhumancyjne (www.redykkarpacki.pl) organizatora międzynarodowego Redyku
Karpackiego.
Na Szlaku Kultury Wołoskiej – odkrywamy inny świat
Karpaty, jeśli tylko trochę się w nie zagłębimy, otwierają przed nami swoje pasterskie
tajemnice. Wędrówki wołoskie miały niezwykle istotne znaczenie dla kształtowania kultury w
górskich terenach Europy Środkowo-Wschodniej. Ludność wołoska nie izolowała się,
wnosząc także swoje dziedzictwo w kulturę wszystkich narodów i grup społecznych, z
którymi dane było jej się spotkać na swojej drodze. Osadnicy wołoscy nasiąkali przy tym
kulturą zastaną na terenach swoich wędrówek, spełniając rolę zarówno nośnika jak i
katalizatora. Tym samym pod pojęciem „kultury wołoskiej” można rozumieć ogół kultury
Karpat w całej swej wielobarwności i bogactwie.
KRZYSZTOF STARNAWSKI – ratownik TOPR, nurek ekstremalny, podróżnik, organizator
wypraw i rajdów przygodowych, konstruktor sprzętu do głębokiego nurkowania. Laureat
Kolosa za 1999 w kategorii „Wyczyn Roku” oraz Kolosa 2016 w kategorii „Eksploracja jaskiń”
za odkrycie najgłębszej jaskini świata – Hranickiej Propasti (404 m). Za to dokonanie został
także uhonorowany nagrodą „Travelera” 2016 oraz znalazł się w ścisłej czołówce w plebiscycie
„National Geographic Adventurer of the Year”. Rekordzista świata w nurkowaniu na obiegu
zamkniętym w wodach otwartych (Egipt, Morze Czerwone, 2011, 283 m) oraz w jaskini (Albania,
Viroit, 2016). Pochodzi spod Warszawy, obecnie mieszka w Krakowie, choć większość czasu
spędza w podróży, wydzierając wnętrzu Ziemi jej ostanie, najgłębsze tajemnice.
Eksploracje jaskiń na najgłębszych poziomach
Prezentacja
Krzysztofa
Starnawskiego
poświęcona
będzie
najtrudniejszym
eksploracjom przeprowadzonym we Włoszech, w Albanii, Czechach, Meksyku i Francji, które
doprowadziły do największych odkryć geograficznych w dziedzinie speleologii w tych
rejonach, w tym najgłębszej zalanej jaskini na świecie!! Nie zabraknie też filmów i zdjęć z
eksploracji tych miejsc, pokazujących piękno podwodnego świata.

