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PIĄTEK, 4.11.2022
Kino Zorza, ul. 3 Maja 28 

10:00 – 12:30 – AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW 2022 pod hasłem: Podkarpacki Odkrywca - Ignacy Łukasiewicz – bezpłatne 
prelekcje edukacyjne dla dzieci z rzeszowskich i podkarpackich szkół) – goście: Urszula Wałachowska, Adam Jarniewski, Paweł 
Kunz. 

17:30 – 17:45   Rozpoczęcie 14. Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego – Festiwalu Kultur Świata 
                           – Bartek Piziak i Kuba Niziński 

17:45 – 18:35   Dominika i Marcin Kozłowscy – Pod wiatr. 60 tysięcy kilometrów przez Afrykę 

60 tysięcy kilometrów, 46 krajów, 12 miesięcy. To suche fakty dotyczące niesamowitej podróży przez Afrykę Dominiki i Marcina 
Kozłowskich, znanych jako GrupaWschodu.pl. Do Rzeszowa przyjadą ze swoją książką "Pod wiatr. 60 tysięcy kilometrów przez 
Afrykę", która to właśnie u nas będzie miała swoją festiwalową premierę.
Dominika i Marcin Kozłowscy – to autorzy wielu artykułów w prasie i serwisach podróżniczych. Podróżują od ponad 10 lat nissanem 
patrolem, poszukując miejsc rzadko uczęszczanych. Biwakują pośród natury. Mówią, że droga sama w sobie jest ich celem.

18:45 – 19:35   Adam Wajrak – Na północ. Jak pokochałem Arktykę

Dlaczego pojechałem na Północ? Naczytałem się przygodowych książek o północy, napchałem sobie nimi mózg, wypełniłem dusz 
i serce. To one mną całkowicie zawładnęły, i to one kazały ruszyć w drogę, kiedy tylko nadarzyła się okazja. Musiałem sprawdzić, 
czy na północy rzeczywiście jest tak fajnie i tak ciekawie, jak piszą. Okazało się, że jest jeszcze ciekawiej i fajniej, niż byłem w stanie 
sobie to wyobrazić. Zakochałem się w północy, zakochałem się w Arktyce. Zakochałem się w niej, bo choć wydaje się groźna, tak 
naprawdę jest bogata, przyjazna i – szczególnie dziś – bardzo krucha”.

Przerwa 

20:00 – 20:50   Joanna Pajkowska – Pierwsza Polka samotnie non-stop dookoła świata pod żaglami

216 dni i 16 godzin, 29 tysięcy mil morskich – tyle trwał samotny rejs dookoła świata bez zachodzenia do portów, który w 2019 
roku odbyła Joanna Pajkowska. Co więcej – zrobiła to w wersji non-stop jako pierwsza Polka (i czwarty Polak)! Trasa wiodła dookoła 
trzech słynnych i groźnych przylądków: Dobrej Nadziei, Leeuwin w Australii i osławionego Hornu. Rejs ten wyróżniony został 
I Nagrodą Rejs Roku 2019 – Srebrny Sekstant, (była to trzecia taka nagroda na koncie Joanny) oraz najwyższą przyznawaną w Niem-
czech doroczną nagrodą za żeglarski wyczyn roku Trans-Ocean 2019.
Joanna Pajkowska żegluje od czasów studenckich, przepłynęła 250 tysięcy mil morskich. Jest laureatką Super Kolosa 2021. 



21:00 – 22:00   Andrzej Bargiel - O Everest Ski Challenge słów kilka  – rozmowę poprowadzi Kuba Niziński

Po trzech latach, od nieudanej wyprawy na Mount Everest (8 848 m n.p.m.), Andrzej Bargiel wrócił w 2022 roku pod najwyższą 
górę świata, by podjąć drugą próbę zjazdu ze szczytu na nartach w ramach autorskiego projektu HIC SUNT LEONES. I po raz drugi, 
Góra gór wyszła z tej rywalizacji zwycięsko. O niełatwych decyzjach, o rezygnacji z celu, po raz pierwszy od powrotu z wyprawy 
w atmosferze festiwalowej z Andrzejem Bargielem porozmawia Kuba Niziński – dziennikarz Polskiego Radia i szef redakcji sporto-
wej Radia Kraków.  
Andrzej Bargiel jako pierwszy i dotychczas jedyny człowiek w historii zjechał z drugiego pod względem wysokości szczytu Ziemi – K2 
(8 611 m). Wcześniej w ramach swojego projektu HIC SUNT LEONES, mającego na celu zjazdy z najwyższych szczytów Ziemi oraz 
udowodnienie, że narciarstwo możliwe jest nawet na dachu świata, zdobył i zjechał ze szczytów Shishapangmy, Manaslu, i Broad 
Peak’a. Trzy lata temu został wyróżniony nagrodą National Geographic's Adventurer of the Year 2019. 

SOBOTA, 5.11.2022

Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa, ul. 3 Maja 9 – Warsztaty foto&wideo z Panasonic 
10:00 – 13:00 – Krystian Bielatowicz – Realizacja krótkich form wideo podczas podróży na social media
Udział w warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Liczba miejsc ograniczona. 

Urban Lab Rzeszów, ul. 3 Maja 13 – Jesienna podróż do Japonii vol.2 – warsztaty z Fundacją Koi Koi 
10:00 – 14:00 – Warsztaty japońskiej kaligrafii, gry go i origami 
Udział w warsztatach jest bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu. Liczba miejsc ograniczona. 

Kino Zorza, ul. 3 Maja 28 

15:00 – 15:50   Iwona Marczak – Zabrałam mamę na drugi koniec świata, a ona zabrała mnie

Zaczęło się od biur podróży i autokarowych wycieczek do Portugalii, Gruzji i Armenii. Już wtedy odkryłam, że moja mama jest 
idealnym towarzyszem podróży – wszędzie zaśnie, wszystko zje i nigdy nie narzeka, a do tego ma wspaniałe poczucie humoru. 
W końcu nadszedł moment, aby wyruszyć w podróż we dwie na własną rękę – i razem wyruszyłyśmy w podróż do Japonii, potem 
były Argentyna i Chile... i do dziś podróżujemy razem. A ja opowiem Wam, dlaczego warto zabierać rodziców w podróż, nawet jeśli 
jest się dorosłą babą (jak ja). 
Iwona Marczak jest z wykształcenia fizjoterapeutką i graficzką, ale na co dzień pracuje jako wykładowczyni. Z zamiłowania podróż-
niczka, psia mama i artystka. Sprawdza czy czekolada w każdym kraju smakuje tak samo. Często podróżuje z rodzicami, bo nie zna 
wielu tak wspaniałych i bezproblemowych podróżników. Udało się Jej odwiedzić już ponad 50 krajów na 6 kontynentach. Prowadzi 
bloga Dzień Dobry Świecie.

16:00 – 16:50   Jan Koza, Krzysztof Klepek, Tomasz Ostrowski  – Grupa Bieszczadzka GOPR w akcji na skitourach

Bardzo cieszymy się, że w tym roku na Festiwalu pojawią się Ci, którym często wiele zawdzięczamy – ratownicy Grupy Bieszczadz-
kiej GOPR. Nasi Goście opowiedzą o tym jak wyglądają akcje ratunkowe w zimowych warunkach, jaki sprzęt jest używany oraz 
dlaczego tak bardzo cenione są przez nich narty. Nie zabraknie także aspektu sportowego, bo nasi Prelegenci pochwalą się co nie 
co startami w zawodach Pucharu Polski w ski-alpinizmie, a także w alpejskich zawodach narciarstwa wysokogórskiego w tym m.in. 
„La Patrouille des Glaciers” – jednych z najtrudniejszych zawodów skiturowych świata.
Jan Koza, Krzysztof Klepek i Tomasz Ostrowski są ratownikami Grupy Bieszczadzkiej GOPR i na co dzień mieszkają w Bieszczadach. 
Od wielu lat uprawiają ski-alpinizm, a swoje doświadczenie wykorzystują zarówno podczas działań ratunkowych, jak i podczas 
indywidualnych i zespołowych startach w zawodach. 

Przerwa

17:20 – 18:10   Kasia i Łukasz Gawlasowie (PodróżoVanie) – 4 lata życia w drodze

Kasia i Łukasz Gawlasowie to małżeństwo, które od czterech lat na stałe mieszka i podróżuje w kampervanie, który zbudowali sami 
na bazie zwykłego dostawczaka. W tym czasie odwiedzili wszystkie kraje Europy Centralnej i Zachodniej, dokumentując swoje 
przygody w filmach i publikując je na platformie YouTube pod nazwą Podróżovanie. Swoimi działaniami udowodnili, że aby spełniać 
marzenia, nie trzeba mieć ani specjalnego przygotowania, ani wielkiego budżetu, tym samym inspirując innych, by spróbowali na 
własnej skórze, jak smakuje van life.
Kasia i Łukasz we wrześniu 2017 roku po raz pierwszy spotkali się z terminem „van life”, a im głębiej wchodzili w temat, tym mocniej 
czuli, że muszą przekonać się na własnej skórze, jak to jest żyć w drodze. Miesiąc później powstało PodróżoVanie. Wraz z podjęciem 
decyzji zaczął się okres intensywnej przebudowy – najpierw własnego życia za granicą, a po powrocie do Polski – zakupionego 
samochodu w dom – czyli Volkswagena LT35, którego własnymi siłami w kilka miesięcy zamienili w dom na kółkach. W maju 2018 
roku zamieszkali w nim na stałe i rozpoczęli nowy rozdział, żyjąc w drodze i celebrując wolność…Podczas Festiwalu będzie możli-
wość zakupu książek napisanych w podróży przez Kasię: „Wielki Wóz” oraz „Droga”.



18:20 – 19:10   Adam Jarniewski – Grenlandia – jak tam żyć?

Z chwilą przybycia na skutą lodem największą wyspę świata, Adam musiał przedefiniować sobie wiele kwestii. Metodą prób
i błędów, niekiedy w zabawny sposób, poznawał zasady funkcjonowania w innej kulturze i obcowania z arktyczną przyrodą. Musiał 
nauczyć się polować, celebrować ciszę, organizować kaffemiki i odnaleźć się jako nauczyciel w grenlandzkim systemie edukacji. 
Jeździł psim zaprzęgiem i skuterem śnieżnym. Grenlandia nauczyła go nie irytować się kilkudniowymi opóźnieniami samolotu, 
a córka wytłumaczyła mu, co naprawdę znaczy imię Anaruk. Szybko też się zorientował, dlaczego na mroźnej wyspie najważniejsza 
jest zamrażarka. Adam Jarniewski na Grenlandii mieszka od ponad 16 lat. Jest nauczycielem. Życie codzienne swoje i swojej Rodziny 
opisuje na blogu Poznaj Grenlandię. Jest również autorem dwóch książek: Nie mieszkam w Igloo, Listy z Grenlandii.

Przerwa

20:00 – 21:30   Krystian Bielatowicz – Szamanizm w Ameryce Środkowej – Meksyk, Gwatemala 

W Ameryce Środkowej Krystian Bielatowicz fotografował Majów, Azteków oraz Huicholi. Jego projekt stał się długoterminowy, 
ponieważ prace nad nim rozpoczął od 2006 roku i trwają one aż do dzisiaj. Nasz Gość największą uwagę skupił na temacie sza-
manizmu, który w wielu kulturach wciąż jest bardzo żywy. Podczas prelekcji podzieli się z kalejdoskopową publicznością swoimi 
doświadczeniami i fotografiami. Nie zabraknie również kilku filmów.
Krystian Artur Bielatowicz jest fotografem, filmowcem, podróżnikiem. Specjalizuje się w dokumencie fotograficznym i filmowym. 
Swoje projekty dotyczące szamanizmu w Peru i Meksyku publikował w National Geographic. Ambasador Panasonic Polska, Peak 
Design i Synco. Swoje prace prezentował na wystawach w Polsce, USA, Peru. Przez 12 lat realizował wywiady i poradniki dla portalu 
SzerokiKadr.pl. Od wielu lat prowadzi warsztaty i fotoekspedycje oraz zajmuje się edukowaniem w sztuce filmowej i fotograficznej. 
Zasiadał w jury konkursu Grand Press Photo. 

NIEDZIELA, 6.11.2022
Kino Zorza, ul. 3 Maja 28 

15:00 – 15:50   Paweł Kunz – Sztuka taniego podróżowania, czyli jak zwiedzać świat za bezcen 

Majorka za dwa grosze? Palestyna za 80 PLN? USA za 250 PLN? Spitsbergen za 370 PLN? Chiny za 400 PLN? Bajkał za 700 
PLN? Brzmi niewiarygodnie? A to tylko mały przykład biletów, które zostały zmienione w niezwykłe podróże naszego Go-
ścia. 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. A na 14. PKP opowie, jak tanio podróżować po całym świecie! 
Paweł Kunz jest dziennikarzem od wielu lat pracującym w branży turystycznej. O podróżach opowiada w mediach, branżo-
wych kongresach i spotkaniach. 

16:00 – 16:50   Maria Garus – Solo rowerem z Alaski do Argentyny

Maria to pierwsza Polka, która przejechała solo na rowerze przez trzy Ameryki: z Alaski do Argentyny, trasą przez Góry 
Skaliste i Andy. W 33 miesiące pokonała 24 000 kilometrów, z rekordem wspinaczki na rowerze na 5124 m n.p.m. Jej podróż 
została nominowana do nagrody Travelery National Geographic w kategorii Podróż Roku i wyróżniona statuetką nagrody 
podróżniczej – Kolosy – za samotną, łamiącą stereotypy podróż rowerem przez Ameryki.
Maria Garus poza działalnością podróżniczą, zawodowo zajmuje się transferem wiedzy i innowacji, badaniami naukowymi, 
działalnością edukacyjną, publikacyjną oraz budowaniem platform współpracy regionów, uczelni i otoczenia społeczno-
-gospodarczego. Obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej na Politechnice Śląskiej. Jej motto przewodnie brzmi: Jeśli się 
czegoś boisz, zrób to!

Przerwa

17:20 – 18:20   Marek Niedźwiecki – Australijczyk

Tego głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Tym przyjemniej będzie słuchać historii naszego kolejnego gościa. Mimo że nie 
wyobraża sobie, by na stałe wyjechać z Polski, trudno mu żyć bez corocznych długich wypadów na „koniec świata”. Marek Niedź-
wiecki fotografuje Australię od piętnastu lat, zjechał ten nadzwyczajny kontynent wzdłuż i wszerz. Mieszkał w wiosce wielorybni-
ków, wspinał się na drzewa giganty, stawał twarzą w twarz z ospałym misiem koala i oko w oko ze śmiertelnie jadowitym wężem 
brązowym. Spacerował po Sydney, Melbourne, Perth, Darwin, Hobart. Zasnął podczas przechadzki dwukilometrowym molo. Nie 
wszedł na Górę Kościuszki, czego się trochę wstydzi i na Ayers Rock, z czego jest bardzo dumny. Stał się miłośnikiem australijskiego 
wina, australijskiego miodu, australijskich ryb i australijskiego sposobu skracania słów... Stał się po części – „Australijczykiem”.
Marek Niedźwiecki przez wiele lat był dziennikarzem Programu III Polskiego Radia, gdzie zarażał pasją do muzyki. Obecnie można 
go usłyszeć w Radiu 357. 
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18:30 – 19:30   Łukasz Czepiela – Jak zostałem mistrzem świata (Challenger Red Bull Air Race) 
                           – spotkanie poprowadzi Tomek Buszewski 

Łukasz Czepiela jest pierwszym polskim pilotem w Red Bull Air Race. Podczas 14. Podkarpac-
kiego Kalejdoskopu Podróżniczego opowie o swojej wyjątkowej drodze z Rzeszowa do tytułu 
mistrza świata. Lotniczego bakcyla nasz Gość złapał już w wieku 6 lat, gdy ojciec zabrał go na 
pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce. Potem zaczęła się rowerowa jazda 
na lotnisko i czyszczenie samolotów. Nastolatek pomagał wypychać maszyny z hangaru, a w za-
mian piloci zabierali go w przestworza. Wkrótce, dzięki pieniądzom zarobionym przy rozbiórce 
starego hangaru zrobił licencję szybowcową i sam zaczął latać. Po maturze wyjechał do Wielkiej 
Brytanii. Pracował po 12-14 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu tylko po to, żeby zarobić na 
kurs akrobacji samolotowej… A co wydarzyło się później, dowiecie się Państwo podczas spotka-
nia, które poprowadzi Tomek Buszewski – pilot, dziennikarz i komentator pokazów lotniczych 

Łukasz Czepiela pochodzi z Rzeszowa, na co dzień jest pilotem rejsowym w jednej z popularnych linii lotniczych, w której siada za 
sterami Airbusa. Wcześniej ten jeden z czołowych polskich pilotów akrobacyjnych był m.in. członkiem lotniczej grupy akrobacyjnej 
Żelazny, a także uczestniczył w zawodach Red Bull Air Race, w których zdobył mistrzostwo świata w klasie Challenger. 

Przerwa

20:00 – 21:30   Projekcja filmu: Goodspeed, Los Polacos! Reż. Adam Nawrot 

Goodspeed, Los Polacos! to film o legendarnej wyprawie polskich kajakarzy z lokalnym akcentem, gdyż wziął w niej udział Piotr 
Chmieliński - Honorowy Obywatel Rzeszowa.
Obsypany nagrodami film dokumentalny o wyprawie Canoandes’79, podczas której ekipa studentów z Krakowa jako pierwsza na 
świecie pokonała kajakami uznawany za najgłębszy kanion na Ziemi - Kanion Colca w Peru. W wyprawie wzięli udział: Andrzej Pię-
towski (kierownik), Jacek Bogucki, Zbigniew Bzdak, Piotr Chmieliński, Stefan Danielski, Krzysztof Kraśniewski i Jerzy Majcherczyk.
Godspeed, Los Polacos! pokazuje nie tylko podróż po rzekach obu Ameryk, ale także polityczne tło wyprawy i późniejsze losy 
kajakarzy, którzy aktywnie zamanifestowali swój sprzeciw wobec poczynań ówczesnych władz polskich. Film jest dziełem amery-
kańskich twórców o polskich korzeniach: Adama Nawrota i Soni Szczęsnej.


