


   DZIEŃ 3 (niedziela, 23 października)  
   Międzynarodowe Targi Poznańskie -SALA ZIELONA (wejście od  ul.Głogowskiej) 
   FINAŁ KONKURSU O NAGRODĘ IM. KAZIMIERZA NOWAKA 

10:10-10:45 FILM 3D -  Maciej Samulski - Nepal 2010 
PREZENTACJA POZAKONKURSOWA. Zrealizowany w techologii 3D film przedstawiający 
trekking Annapuma Cirquit  w Nepalu.

10:45-11:30 Marek Gronkowski - Mądrość na plaży  
PREZENTACJA POZAKONKURSOWA. Indie znam z moich poprzednich wypraw jako 
fotograf oraz jako przewodnik wycieczek. Tym razem była to podróż służbowa, ale miałem 
kilka wolnych dni, by jeszcze raz obejrzec Mumbai, tym razem pod innym kątem.

11:30-12:15 Agata Wójt - Skok z wieżowca w Bombaju na wieś zapomnianego 
Gudźarat. Głównym celem mojego półrocznego wyjazdu do Indii było zdobycie 
doświadczenia dziennikarskiego. Pracowałam w Bombaju w charakterze tłumacza 
miesięcznika Exibit Magazine.

12:15-13:00 Michał Kochańczyk - Tepui 2011 
Ekspedycja naukowo-alpinistyczna, której celem było wejście na niezdobyte tepui 
– góry stołowe na granicy Gujany i Wenezueli. Wyprawa działała w trudnym terenie 
górskiego lasu równikowego, w niezwykłej scenerii endemicznych roślin.

13:00-13:45 Paweł Chudzicki – Hanami vs . Tsunamit
W lutym tego roku nadarzyła się promocja Aerofłotu na wylot  z Warszawy przez 
Moskwę do Tokio. Będąc pod jej wrażeniem,  niewiele czekając kupiliśmy bilety z 
wylotem na początek marca i powrotem na początek kwietnia.

13:45-14:30 Małgorzata Goliszewska - Kaukaskie Lato 
Półtora miesiąca w trasie, pokonanych około 10 tys. kilometrów, 2 kontynenty, 
4 morza, 6 stolic. Hektolitry wody, kwasu chlebowego, wina i strawy wszelakiej. 
Multum godzin spędzonych na autostopie, niezliczona ilość napotkanych ludzi…

14:30-15:15 Ireneusz Rutkowski - Białoruś – podróż z innego świata
Kiedy pociąg sypialny z Moskwy wolno wtaczał się na peron dworca w Grodnie,  
z kolejowych głośników rozległy się dźwięki radosnego marsza. Oto jak Białorusini 
witają pasażerów przybywających ze stolicy wielkiego sąsiada!

15:15-16:00 Olga Ślepowrońska - W Kurdystanie nic się nam nie stanie
Wraz z koleżanką pojechałam do Kurdystanu robić warsztaty dla dzieci. Nie miałyśmy 
specjalnego planu. Od kilku lat robię tego typu zajęcia w slumsach. W autobusie 
poznałam polityka z Syrii. Spotkanie miało dalekosiężne konsekwencje. 
16:00-16:40 Michał Rej - Campus Australia Expedition 2010
Celem naszej wyprawy był przejazd kontynentu australijskiego jednym samochodem 
bez wsparcia, używając najtrudniejszych szlaków off-roadowych oraz dokumentacja 
fotograficzna i filmowa trasy przejazdu.

16:40-17:30 Magdalena Prask - Nad Poziomem Marzeń czyli mój Everest
PREZENTACJA POZAKONKURSOWA. 6 Polka, pierwsza wielkopolanka i poznanianka, 
która zdobyła szczyt najwyższej góry świata.
 
17:30-17:50 Wręczenie Nagrody im. Kazimierza Nowaka
17:50-18:00 Losowanie biletu lotniczego w dowolne miejsce na świecie 
ufundowanego przez biuro podróży PRIMAPOL

   Ponadto w programie

KIERMASZ KSIĄŻKI PODRÓŻNICZEJ 
 
WYSTAWY ZDJĘĆ: Twarze Czadu, Autor: Katarzyna Falkowska
Fotografie powstały podczas rowerowej wyprawy przez Czad w lipcu 2011 w ramach 
Sztafety śladami Kazimierza Nowaka “Afryka Nowaka”.
  
WYSTAWA ZABAWEK: wystawa oryginalnych zabawek dzieci z Madagaskaru.

   DZIEŃ 1 (piątek, 21 października)
 
   Ściana wspinaczkowa AVANA ul. B. Krzywoustego 72 (Kinepolis)

12:00-21:00 Kursy wspinania - Avana - Obowiązują zapisy
Warsztaty są kierowane do osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę ze 
wspinaczką.

   DZIEŃ 2 (sobota, 22 października)

   Międzynarodowe Targi Poznańskie - SALA NIEBIESKA  (wejście od ul.Głogowskiej) 

10:10-10:50 Tomek Kowalski - Warsztat bez zapisów - wstęp wolny 
Warsztat: Życie w górach wysokich, czyli jak przeżyć i mieć frajdę z przebywania na 
dużej wysokości. Trening, aklimatyzacja i szczytowanie.

12:00-13:30 AKADEMIA NIKONA - Krystian Bielatowicz - Obowiązują zapisy
Warsztat: Foto-videokast - fotografowanie i filmowanie w podróży.

15:30-17:00 AKADEMIA NIKONA - Paweł Chara - Obowiązują zapisy
Warsztat: Fotografia podróżnicza – Królowa fotografii. 
 

Międzynarodowe Targi Poznańskie - SALA ZIELONA (wejście od  ul.Głogowskiej) 

10:15-11:00 Adam Wiśniewski - Mongolia, czyli drogi rzadko uczęszczane
Ludzie dość często zadawali nam pytanie, dlaczego właśnie Mongolia: fatalne drogi, 
bagna, rzeki, piach, podjazdy, upał i nocny chłód.

11:00-11:45 Tomasz Kowalski - w pogoni za Śnieżną Panterą
Alpinista, opowie nam o zdobyciu Śnieżnej Pantery, czyli projektu zdobycia pięciu  7 
tysiączników. Tegoroczny laureat prestiżowej Nagrody im. Andrzeja Zawady.

11:45-12:45 Gość specjalny - Romuald Koperski - Ekspedycja Stulecia 2008  
Pisarz, dziennikarz reportażysta, fotograf, pomysłodawca oraz organizator m.in. 
trzech edycji rajdu samochodowego „Transsyberia”. Opowie o swojej ekstremalnej 
wyprawie - Ekspedycja Stulecia 2008.

12:45-13:45 Gość specjalny - Tomek Michniewicz  - Oszuści i szaleńcy. Tomek  
Michniewicz w świecie obsesji i tajemnic . Dziennikarz, fotograf i zapalony 
backpacker. Autor audycji “Trójka Przekracza Granice” w Programie III Polskiego Radia. 
Zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Gorączka. W świecie poszukiwaczy skarbów”. 

13:45-14:45 Gość specjalny - Michał Pauli - 12x śmierć 
Artysta i podróżnik, autor książki „12x śmierć”. Podczas jednej z podróży do Tajlandii za 
namową tajnej agentki policji, dał się wplątać w przemyt narkotyków. Został skazany 
na 12 kar śmierci i trafił do jednego z najgorszych więzień świata - Bang Kwang.

14:45-15:30 Barbara Meder - Babcia w Afryce
Podróżniczka, autorka książek “Babcia w Afryce” i „Babcia w pustyni i w puszczy”, 
zwiedziła 80 krajów. Opowie o swojej 14-miesięcznej podróży po Czarnym Lądzie.

15:30-16:15 Łukasz Wierzbicki - Mój chłopiec, motor i ja 
Zebrał i opracował reportaże Kazimierza Nowaka z jego podróży do Afryki. W 2011 
roku zebrał i zredagował reportaże Haliny Korolec-Bujakowskiej z jej pionierskiej 
wyprawy motocyklowej do Chin z lat 1934-1936. Książka: „Mój chłopiec, motor i ja”  

16:15-17:00 Jarosław Fischbach - Polskim Szlakiem przez Amerykę Południową 
Geograf, podróżnik, który swoją pasję do podróżowania zaszczepioną w naszych 
rodzimych Tatrach przeniósł do Ameryki Południowej. 

17:00-17:45 Arek Ziemba - W chacie na macie - Madagaskar w klimacie Fiedlera
Pilot wypraw, fotograf i poliglota. Madagaskar w klimacie Fiedlera. Usłyszycie jak napić 
się rumu z przodkami króla wioski i jak z tymi przodkami Malgasze się porozumiewają...

The Dubliner Irish Pub - ul. Św. Marcin 80/82 wejście od ul. Niepodległości (CK ZAMEK)
  
18:00-18:30 Jacek Łuczak - Polska Kazimierza Nowaka. Przewodnik rowerzysty
Spotkanie z autorem książki “Polska Kazimierza Nowaka. Przewodnik rowerzysty”.

18:30-19:10 Romuald Deja - Skąpani deszczem przez lasy równikowe
W kwietniu 2011 r. przeprowadził wraz z Maciejem Pastwą 18. etap Sztafety “Afryka 
Nowaka” rowerem przez Republikę Konga (Brazzaville).

19:10-19:50 Andrzej Ziółkowski - “Zagubiona rzeka” – Kongo
Wyprawa polskich podróżników szlakiem Kazimierza Nowaka. Andrzej Ziółkowski 
pokonał 1000 km rzekami Lulua, Kasai i Kongo w 17 etapie Afryki Nowaka.

19:50-20:30 Dominik Szmajda - Po prostu CZAD
Wyprawa do Czadu to trzecia rowerowa podróż do Afryki Dominika, który tym razem 
poprowadził przez Czarny Ląd  XX etap Sztafety “Afryka Nowaka”.

21:00 - ........ KONCERT ZESPOŁU ZAKRęT 
Jak sami o sobie mówią: “jesteśmy młodymi samoukami, których umysł i serce łączą 
dźwięki z okolic funky, jazz, blues czy rock.”


