
 

 

 

dr Michał Apollo - jest adiunktem w Instytucie Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, członkiem 
Global Justice Program na Uniwersytecie Yale, New Haven, USA, naukowcem wizytującym w Uniwersytecie 
Hainan – Arizona State University Joint International Tourism College, Haikou, Chiny, a także naukowcem 
wizytującym w Center for Tourism Research, Uniwersytet Wakayama, Japonia. Tytuł magistra i doktora nauk 
o Ziemi w zakresie geografii uzyskał na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Z wynikiem bardzo 
dobrym ukończył studia podyplomowe Rozwój w dobie globalizacji w Instytucie Studiów Regionalnych i 
Globalnych na Uniwersytecie Warszawskim. Michał jest entuzjastą nauki (obszar badań: system człowiek – 
środowisko wysokogórskie), podróżnikiem (odwiedził ponad 60 krajów na 6 kontynentach), alpinistą (kilka 
nowych dróg wspinaczkowych, w tym pierwsze wejście na dwa niezdobyte szczyty w Himalajach: w 2006 r. 
Masala Peak, a w 2012 r. Forgotten Peak), ultra maratończykiem (m.in. ukończony bieg 100-milowy), 
nurkiem (AOWD), fotografem (kilka wystaw fotograficznych), popularyzatorem nauki (kilkaset wykładów 
popularnonaukowych) i działaczem organizacji pozarządowych. Unikalne zaplecze Michała pozwala mu 
integrować wiedzę z perspektywy różnych punktów widzenia a następnie wykorzystywać ją w jego pracy 
badawczej i konsultacyjnej. Specjalizuje się w zarządzaniu turystyką, zachowaniach konsumenckich oraz 
kwestiach środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. W swojej głównej dziedzinie badań koncentruje się 
na obecności człowieka w regionach wysokogórskich i ich dobrobycie. Obecnie pracuje nad koncepcją 
zrównoważonego wykorzystania zasobów środowiskowych i ludzkich, ponieważ jest to klucz do rozwoju, 
dobrobytu i dobrego samopoczucia wszystkich zainteresowanych stron. Michał jest członkiem zarządu 
międzynarodowej organizacji  Academics Stand Against Poverty i członkiem Committee on Publication Ethics. 
W 2014 roku otrzymał tytuł Człowieka roku 2013. www.michalapollo.com 

 

 dr Wojciech Wróblewski – doktor nauk o Ziemi, pracownik naukowy w Instytucie Nauk Geologicznych na 
Wydziale Geografii i Geologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Stypendysta i uczestnik wielu kursów 
zagranicznych w dziedzinie geologii i geomorfologii. W ciągu kilku lat otrzymał wiele nagród                   i 
wyróżnień za swoje prace naukowo-badawcze.  Od 2006 roku był współorganizatorem 15 krajowych                     
i międzynarodowych konferencji naukowych. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych.     
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