
 

Podkarpacki Kalejdoskop Podróżniczy nie mógłby się odbyć bez edukacyjnych, bezpłatnych prelekcji 

podróżniczych dla młodzieży z podkarpackich szkół. Inicjatywa ta towarzyszy Festiwalowi od jego 

pierwszej edycji, a od kilku lat funkcjonuje pod nazwą Akademia Młodych Odkrywców. 

Celem Akademii Młodych Odkrywców jest zachęcenie młodych ludzi do poznawania świata, aktywności 

fizycznej i intelektualnej poprzez przybliżanie zarówno naszego regionu, Polski, jak i innych krajów na 

różnych kontynentach, ich atrakcji turystycznych ale także i problemów z którymi boryka się nasza 

Planeta w XXI wieku. Pokazy w ramach tegorocznej Akademii Młodych Odkrywców odbędą się w 

piątek, 4 listopada w godzinach 10:00 – 12:30 w Kinie Zorza w Rzeszowie, ul. 3 Maja 28. 

W związku z tym, że 2022 rok został ogłoszony przez Sejm RP jako rok Ignacego Łukasiewicza (w 2022 

roku przypada 200. rocznica urodzin Ignacego Łukasiewicza oraz 140. rocznica jego śmierci), tegoroczna 

edycja Akademii Młodych Odkrywców odbędzie się pod hasłem: Podkarpacki Odkrywca - Ignacy 

Łukasiewicz. Ignacy Łukasiewicz to jedna z najwybitniejszych postaci polskiej i światowej nauki, a jego 

życie nieodłącznie związane było zarówno z Rzeszowem, jak i całym naszym regionem. Kim dokładnie 

był Ignacy Łukasiewicz? O tym postaramy się Wam krótko opowiedzieć także podczas naszej tegorocznej 

Akademii, choć oczywiście cały jej program, nie będzie poświęcony tej wybitnej postaci. Mamy nadzieję 

jednak, że zainspirujemy Was także do odkrywania województwa podkarpackiego śladami Łukasiewicza. 

 



Program Akademii Młodych Odkrywców (#AMO2022), 4.11.2022, godz. 10:00-12:30: 

10:00 - rozpoczęcie Akademii Młodych Odkrywców 2022 

10:05 - Krótka historia odkryć Ignacego Łukasiewicza 

10:15 - ADAM JARNIEWSKI - Grenlandia - jak tam dorastać 

11:00 - PAWEŁ KUNZ - Czytanie pod wulkanem, nauka na pustyni czyli jak jeździć po świecie i nie       
                                                  zwariować z rodzicami 

11:45 - URSZULA WAŁACHOWSKA - Niekończąca się podróż po Bieszczadach 

12:30 - zakończenie Akademii Młodych Odkrywców 2022  

 

Krótko o naszych Prelegentach i ich tegorocznych opowieściach: 

ADAM JARNIEWSKI - Grenlandia - jak tam dorastać 

Życie Adama jest wyjątkowe pod każdym względem. Jest jednym z trzech Polaków, którzy zamieszkują 
największą wyspę świata – Grenlandię i to już od ponad 16 lat! Swoje życie opisuje na blogu „Poznaj 
Grenlandię”. Jest również autorem dwóch książek: "Nie mieszkam w Igloo" oraz "Listy z Grenlandii". 

 
Na Grenlandię przeprowadził się w 2006 roku i bardzo długo uczył się życia na tej wyspie. Kiedy 

przyjechał jako absolwent poznańskiej germanistyki nie posiadał praktycznie żadnych umiejętności 

przydatnych do w miarę normalnego funkcjonowania w miejscu tak różnym od tego, w którym dorastał. 

Nie miał ani pracy, ani zielonego pojęcia co tam można robić. Wiedział za to, że wkrótce zostanie ojcem.  

Od tamtej pory wiele się wydarzyło. Chyba sporo się nauczył, oprócz czysto praktycznych rzeczy jak 

polowanie i przemieszczanie się po bezludziu, przekonał się jak wielkie znaczenie ma szacunek do sił 

natury i docenił pozytywy ograniczonych wyborów.  

 

 



PAWEŁ KUNZ - Czytanie pod wulkanem, nauka na pustyni czyli jak jeździć po świecie i nie       
                                  zwariować z rodzicami 

Naszego gościa możecie spotkać w samolocie, na szlaku, na końcu świata – ale również na ekranie 
swojego telewizora, w radiu, w internecie, na festiwalu podróżniczym… a nawet w swoim mieście, szkole 
czy uczelni. Bo lubi się dzielić. Nie tylko doświadczeniem podróżniczym, lecz także emocjami oraz trikami 
na tanie podróżowanie i złapanie niewiarygodnych okazji na loty po świecie! Gdy był dzieckiem, często 
bawił się globusem… i zawsze chciał zobaczyć na własne oczy miejsca, gdzie zatrzymywał się jego palec. 
Aconcagua, Gibraltar, Nordkapp, Ararat – te nazwy rozpalały jego wyobraźnię. Ciekawość świata i ludzi 
została w nim do dziś. Stara się „doganiać” dziecięce marzenia – w miarę wolnego czasu, możliwości i 
funduszy: dawniej bardziej survivalowo, teraz raczej klasycznie.  
 
Paweł wdrapał się na 7546 m n.p.m. i zszedł do depresji na 418 m p.p.m. Odwiedził ponad 120 państw 
świata – przebywał w największym (Rosja), najmniejszym (Watykan) i w tym podobno najważniejszym 
(Stany Zjednoczone). Jadł skorpiony w Chinach, pił kumys w Kazachstanie, jechał dwukrotnie koleją 
transsyberyjską, zakopał skrzynkę geocachingową w Luksemburgu, przeżył wizytę w najgorętszym 
miejscu na świecie i wylegiwał się na plażach Goa w Indiach. O niektórych z tych miejsc, do których 
podróżował także ze swoimi dziećmi usłyszycie podczas Akademii Młodych Odkrywców.  
 

 

URSZULA WAŁACHOWSKA - Niekończąca się podróż po Bieszczadach 

Urszula Wałachowska – podróżniczka, przewodnik górski i autorka bloga „Ulek w Podróży”. Pół 
dziennikarz – pół geograf – lub jak kto woli „dziewczyna z warkoczami”. Od urodzenia mieszkająca w 
Bieszczadach, gdzie swoją pracę połączyła z pasją. W Bieszczadach chodzi po górach, biega po lasach, 
morsuje przez całą zimę, a wieczorami maluje anioły na kubkach i koszulkach. Każdą wolną chwilę spędza 
na podróżach. Nie tylko tych dalszych po Europie, Azji, Afryce czy Ameryce Środkowej ale i tych bliskich… 
po Polsce i przede wszystkim właśnie po Bieszczadach.  
 

Łatwo opowiedzieć o podróży egzotycznej, o dzikim kraju, do którego niewiele osób dociera. A jak 

opowiedzieć o miejscu, który jest Twoim domem? Bieszczady to wciąż legendarne miejsce pełne dzikości, 
zacofania… Mieszkać tutaj to nie  lada wyzwanie dla wielu. Jak sobie poradzić bez prądu, WI-FI czy 

lokalnego transportu? Jak żyje się w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, a nasz rytm wyznacza przyroda? 

Można zwiedzać, podróżować, ale najprawdziwsze historie i relacje zawsze opowiedzą „miejscowi” Kto 

lepiej opowie o Bieszczadach, jak nie ktoś mieszkający tam od urodzenia? 

Zapraszam Was w podróż do najdzikszego zakątka Polski - tam, gdzie diabeł mówi codziennie dobranoc. 



 


