Piotr Kowalczyk
SPOTKANIA PODRÓŻNICZE

WARSZTATY

FOTOGRAFIA

Z wykształcenia jestem geografem i geologiem. Prowadzę wycieczki
jako pilot i przewodnik, zajmuję się także fotografią. Przede
wszystkim jestem podróżnikiem, organizuję wyprawy w ciekawe
rejony świata oraz prowadzę spotkania w instytucjach kulturalnych.
Przygotowuję moją pierwszą książkę podróżniczą.
Oferuję Państwu organizację spotkania podróżniczego, warsztatów
lub wystawy fotograficznej. Prelekcje które organizuję, to
reporterskie ujęcie tematyki z różnych rejonów świata, oparte na
materiale zdjęciowym i filmowym przywiezionym z wypraw.
Posiadam ponad 10 letnie doświadczenie w podróżach po Azji i
Afryce.

DLA MŁODZIEŻY
Podczas spotkań motywuję do poznawania świata i
pokazuję że nie potrzeba dużych pieniędzy aby zobaczyć
ciekawe miejsca.
Jako geograf prowadzę interaktywną lekcję geografii
świata. Uczniowie mają okazję zobaczyć taką relację z
pierwszej ręki. Spotkanie obrazuje i często rozszerza
wiedzę z podręczników. Poza własnymi podróżami mogę
przygotować zajęcia o dowolnej tematyce.

DLA DOROSŁYCH
Każda prezentacja posiada temat przewodni, to
barwna historia spotkań z ludźmi, zawierająca
odpowiednią dawkę humoru i ciekawostek.
Preferuję zagadnienia zmuszające do dyskusji, nie
unikam trudnych tematów, pokazuję że świata nie
można oceniać jednoznacznie. Zwracam uwagę
słuchacza na medialne stereotypy, konfrontuję je z
lokalną rzeczywistością.

Prowadzę autorskie wycieczki do Afryki i Azji, przygotowuję wyjazdy do miejsc które opisuję i przedstawiam na
spotkaniach. Wycieczki w małych grupach, zgodnie z preferencjami uczestników.
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Pasjonuje mnie kultura Azji, przejechałem też sporą
część Afryki. Preferuję podróże gdzie poznaje się ludzi i
zobaczyć można prawdziwy obraz świata, daleki od
turystycznych uproszczeń.
Prowadziłem kilka projektów podróżniczych, m.in.
Wyprawę do Afryki Zachodniej , gdzie jako pierwsi
Polacy dotarliśmy do lasu deszczowego Canthanez w
Gwinei Bissau. Wyprawa była prezentowana na
największym polskim festiwalu podróży i eksploracjiKolosy.

Prezentacja nie ma nic wspólnego ze zwykłym
wyświetleniem slajdów, to kolorowa historia danej
wyprawy. Każda relacja z podróży to inspiracja do
odkrywania, które można zacząć wszędzie, nie od razu
musi być to tropikalna dżungla.
Spotkanie może zostać sfinansowane ze środków DKK,
a także z zewnętrznego projektu. Często łączę kilka
spotkań w regionie w jednej serii, będę więc bardzo
wdzięczny za przekazanie informacji zaprzyjaźnionym
instytucjom.

WYSTAWY FOTOGRAFICZNE I WARSZTATY
Organizuję wystawy fotograficzne, mogę dostarczyć
wydruki wysokiej jakości fotografii z wielu podróży.
Wystawa może być połączona z prelekcją o danej
tematyce, być częścią projektu lub wydarzenia.
Tworzę także warsztaty globtroterskie, jestem w stanie
po wcześniejszym ustaleniu przygotować warsztaty dla
konkretnej grupy wiekowej o tematyce geograficznej i
kulturoznawczej.

ORGANIZACJA SPOTKANIA
Przyjeżdżam zawsze ze swoim laptopem, z Państwa
strony potrzebuję rzutnika i ekranu. Liczba widzów
nie ma znaczenia. Forma rozliczenia to rachunek
który wystawiam.
Honorarium ustalam indywidualnie, zależnie od
odległości, czy jest to jednorazowy przyjazd czy trasa
złożona z kilku prelekcji w regionie. Nie ma problemu
z organizacją spotkań dla kilku grup wiekowych tego
samego dnia.

