TEMATY SPOTKAŃ DLA MŁODZIEŻY

W PUSTYNI I W PUSZCZY: ŚLADAMI STASIA I NEL
Relacja z wyprawy inspirowanej powieścią, z Egiptu, Sudanu, Etiopii i Kenii. Prezentacja o
współczesności miejsc na trasie wędrówki bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza

MADAGASKAR: Z WIZYTĄ U KRÓLA JULIANA
Jak wygląda Madagaskar? Kogo możemy tam spotkać? Co wyjątkowego jest na tej
wyspie? Opowieści z kraju który nazywany jest ósmym kontynentem. Madagaskar to
miejsce inne niż wszystkie.

AFRYKA, CZY NADAL DZIKA ?
Prezentacja różnorodności kulturowej i geograficznej współczesnej Afryki, inspirowana
projektem Wyprawy do Afryki Zachodniej. Sahara, sawanna i dżungla. Jak wygląda
współczesna Afryka ?

INDIE: EGZOTYCZNY KRAJ KONTRASTÓW
Indie to wielki kraj jeszcze większych kontrastów, na który składa się ponad miliard
ludzi, miejsc i tradycji, od Himalajów przez pustynię do tropikalnej dżungli. Prelekcja to
zdjęcia z podróży do innego świata.

ŚWIAT OBOK NAS
Jak dobrze znamy świat który nas otacza? Media przepełnione są różnymi informacjami
a jak jest w rzeczywistości ? Relacja z pierwszej ręki. Lekcja o tolerancji, stereotypach,
różnorodności świata i rzetelnej informacji.

JAK ZOSTAĆ PODRÓŻNIKIEM ?
Spotkanie mające na celu inspirację do odkrywania świata dla uczniów. Kompleksowe
omówienie krok po kroku, jak zorganizować własną podróż niskim kosztem, bezpiecznie i
ciekawie.

TEMATY SPOTKAŃ DLA DOROSŁYCH

IRAN: NA PERSKIM DYWANIE
Od starożytnej Persji do dzisiejszej Republiki Islamskiej. Historia konfliktu USA-Iran.
Podróż przez Zatokę Perską, pustynie, góry, orientalne targi i świątynie zaratustryzmu.
Iran budzi wiele kontrowersji, nie tylko politycznych.

DUBAJ: KRÓLESTWO NA PIASKU
Dubaj pobudza wyobraźnię. Symbol luksusu arabskiego świata, posiadający dwie twarze.
Jak wygląda życie w Dubaju? Co jest faktem a co mitem? Jak zbudowano metropolię na
pustyni? Jakie jest oblicze Dubaju poza rekordami i ekstrawagancją ?

KOBIETY NA TRZECH KONTYNENTACH
Historie trzech kobiet z trzech odmiennych kulturowo rejonów świata spotkanych
podczas naszych podróży. Trzy reportaże: świat islamu, kambodżańska dżungla i osady
na środku Sahary.

INDIE: BOLLYWOOD ZA KULISAMI
Indie to kraj na który składa się ponad miliard ludzi, miejsc i tradycji, od Himalajów przez
pustynię do tropikalnej dżungli. W Indiach nie ma miejsca na stany pośrednie, są od
początku do końca wyraziste. To miejsce, które trzeba zobaczyć.

SRI LANKA: MONSUNOWE OPOWIEŚCI
Sri Lanka nazywana jest Perłą Oceanu Indyjskiego. Zobaczymy produkcję cejlońskiej
herbaty, ośrodki buddyzmu, pamiątki po kolonialnej epoce, słonie. Wybierzemy się na
wycieczkę po tropikalnej dżungli. Wyspa ta posiada wszystko, co najciekawsze w Azji.

SAHARA: PUSTYNIA NIEJEDNO MA IMIĘ
Różnorodność saharyjskiego terytorium w krajach Afryki Zachodniej. Przemytnicy
narkotyków, miasta pośrodku niczego, zaminowane obszary, złomowiska okrętów I
najdłuższy pociąg świata.

MADAGASKAR: ÓSMY KONTYNENT
Madagaskar zachwyca i uzależnia. Ze względu na swoją odrębność nazywany jest ósmym
kontynentem. Większość gatunków zwierząt występuje tylko tam. Przed II Wojną
Światową wyspa miała być polską kolonią. Jakie tajemnice kryje ta tropikalna kraina ?

GWINEA BISSAU: ZAPOMNIANA AFRYKA
Gwinea Bissau to jedno z najrzadziej odwiedzanych państw świata. Opowieść o kraju
nieobecnym w mediach, gdzie życie toczy się według tradycji sprzed kilkuset lat. Afryka
ciągle naturalna, jeszcze nieskażona turystyką,

MAROKO: BRAMA DO ORIENTU
Maroko to najbliższy z Europy prawdziwie orientalny kierunek. Możemy zobaczyć tam
jednocześnie ośnieżone góry, pustynię Saharę, wybrzeże Atlantyku, zabytkowe miasta i
tętniące życiem targi- medyny.

PAKISTAN: DWA OBLICZA
Pakistan w mediach to jedynie terroryzm i fanatyzm religijny. To jak faktycznie wygląda
ten kraj bardzo odbiega od telewizyjnych relacji. Spotkanie ukazuje dwa oblicza
Pakistanu: to medialne i to z perspektywy lokalnych mieszkańców.

ŚLADAMI AZJATYCKICH TAJEMNIC
Ciekawostki z terenu południowej Azji. Spotkania z ludźmi o których stworzono więcej
mitów niż opisów w przewodnikach. Opowieści z miejsc gdzie buduje się domy dla
duchów i zjada się smażone tarantule.
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