
PIOTR ŚLIWIŃSKI
•  Inżynier, przedsiębiorca, działacz społeczny 
•  Podróżnik i himalaista; podróżuje spontanicznie,  

często bez planów i przewodników; w latach 2006 
– 2018 odbył 12 wypraw dookoła świata, podczas 
których odwiedził ponad 100 krajów

23-26.07.2020

ŚWIAT W ZASIĘGU RĘKI - Wakacje podróżników!
Życie to podróż na nieznany brzeg… pisał Wojciech Młynarski. Zapraszamy na wspólne 
odkrywanie świata w Arłamowie! 
Bo „Cel podróży to nie miejsce do którego zmierzasz, a nowa perspektywa z jaką patrzysz na 
świat.“ – Henry Miller

ROBERT MACIĄG
• Pisarz i podróżnik (odwiedził ponad 20 krajów)
•  Dwukrotny laureat nagrody TRAVELER miesięcznika  

National Geographic
•  Prowadzi  warsztaty etnograficzne, współtworzy fundację  

Szkoły Na Końcu Świata
• Autor 7 książek podróżniczych 

17-23.08.2020

PIOTR PUSTELNIK
•  Polski inżynier chemik, alpinista i himalaista, zdobywca  

Korony Himalajów i Karakorum
•  Zdobył wszystkie 14 szczytów liczących powyżej 8000 m n.p.m.
•  W maju 2016 roku został prezesem Polskiego Związku 

Alpinizmu
• Autor książki “Ja, pustelnik. Autobiografia”

10-16.08.2020

ALEKSANDER DOBA
•  Polski podróżnik, kajakarz
•  Zdobył tytuł „Podróżnika Roku 2015”
•  Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął 

kajakiem Ocean Atlantycki (z Afryki do Ameryki 
Południowej) 

• Opłynął kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał

23-30.08.2020

ROBERT SZULC
•  Dziennikarz i podróżnik
•  Jak mówi „warto podróżować próbując smaków, jedzenia, 

lokalnych napojów, także zapachów, bo podróżowanie, 
to podróżowanie emocjami”…

•  Nie mogąc odbyć podróży dookoła świata za jednym 
podejściem, zjeździł świat „na raty” 

3-9.08.2020

TOMASZ MICHNIEWICZ 
•  Podróżnik, dziennikarz, reportażysta 
•  Organizator wypraw
•  Zwiedził 62 kraje, większość z nich wielokrotnie
•  Autor pięciu bestsellerowych reportaży książkowych
•  Autor szkoleń, mówca motywacyjny

27.07-2.08.2020

ARTUR MAŁEK 
•  Polski taternik, alpinista i himalaista
•  Organizator i uczestnik kilkudziesięciu wypraw m.in.  

w Alpy, Andy, Himalaje oraz w góry Afryki
•  Członek polskiej kadry narodowej we wspinaczce 

wysokogórskiej
• Uczestnik programu Polski Himalaizm Zimowy

20-22.07.2020

MONIKA WITKOWSKA 
• Polska dziennikarka
• Pisarka
• Podróżniczka
•  Odwiedziła ponad 170 krajów na wszystkich kontynentach
• Jej pasje to rejsy morskie i oceaniczne

13-19.07.2020

EWA CHOJNOWSKA-LESIAK
• Podróżniczka, modelka, autorka bloga “Szpilki w plecaku”
• Mieszkała w Chinach, podróżowała po całym świecie
•  Jej ulubionym miejscem jest Afryka Równikowa “wśród 

prostych ludzi i dzikiej natury” 
• Uczestniczka reality-show “Wyspa przetrwania”

29.06-5.07.2020

MARCIN MIOTK
• Alpinista, podróżnik, mówca motywacyjny
•  Jako pierwszy Polak zdobył Mount Everest bez użycia  

dodatkowego tlenu 
•  Brał udział w kilkudziesięciu wyprawach górskich na pięciu 

kontynentach 
•  Swoim doświadczeniem dzieli się na FanPagu Marcin Miotk 

- Everest Motywacji     

22-28.06.2020

MARIA GÓRECKA
•  Autorka bloga mamygadzety.pl, w którym pokazuje 

m.in., że da się wygodnie podróżować z dziećmi 
•  Mama trójki dzieci, które zaraża swoją pasją  

do turystyki górskiej i narciarstwa 
•  Uwielbia podróżować, a największą podróżniczą 

miłością darzy Norwegię i Bieszczady  

6-12.07.2020

PODRÓŻOWAĆ Z NAMI BĘDĄ:


