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Fotografie, reportaże, podróże
Szanowni Państwo!
Kolejna, już, albo dopiero VI edycja Festiwalu Podróżniczego „Na Szage” za nami, podczas
której widzowie przenieśli się w różne zakątki świata. I znów udało się!
W trakcie trzech dni festiwalowych obejrzeliśmy dwadzieścia sześć prezentacji. Każdy
dzień rozpoczynał się od prezentacji konkursowych. Hulajnogą dojechaliśmy, aż do chińskiego
muru; udało nam się poczuć zapach i smak potraw na targu w Kambodży; popłynęliśmy
własnoręcznie zrobioną tratwą jedną z rzek w Amazonii; deszcz, wiatr i palące słońce towarzyszyły
nam podczas wędrówki Małym Szlakiem Beskidzkim; rowerem przejechaliśmy Polskę najkrótszą
drogą - z południa na północ; na miękkim, kolorowym dywanie dotarliśmy do Iranu; znaleźliśmy
się na przemytniczym szlaku, na granicy Meksyku i USA, a na koniec zgłębiliśmy tajemnice
dalekiej Oceanii.
Dzięki zaproszonym gościom mieliśmy okazję: raz jeszcze usiąść za kierownicą zielonego
malucha i pokonać Trakt Pamirski, przemierzyć jeden z najtrudniejszych i najwyżej położonych
szlaków górskich na świecie - Wielki Szlak Himalajski, poznać nieznane, przepiękne ścieżki
Majów czy pielgrzymów zmierzających przez Europę do Santiago de Compostella, zobaczyć czy,
jak i do czego można wykorzystać dawne „ośle szlaki” w Omanie, przyjrzeć się jak można pomóc
dzieciom w Afryce nie mając leków, sprzętu, za to bardzo dużo wiedzy, zapału i miłości:). Na
chwilę zajrzeliśmy do najmłodszego państwa świata - Sudanu Południowego, w którym wcale nie
jest tak smutno, „zanurzyliśmy się” śniegach przepięknej, mieniącej się kolorami bieli Laponii oraz
spróbowaliśmy dojrzeć dno Bajkału … zimą.
Festiwalowi, jak co roku towarzyszyły wykłady z zakresu medycyny podróży; warsztaty,
spotkania i bajki podróżnicze dla dzieci; warsztaty tematyczne dla dorosłych; wystawy: fotografii
i biżuterii etnicznej, wystawa premierowa Man in the Public Space oraz spotkania z autorami
książek podróżniczych. W tym roku motywem przewodnim Festiwalu była Indonezja. Wystawa
„Podwodna Indonezja”, spotkania, prezentacje, tradycyjne tańce indonezyjskie, rozmowy
z przedstawicielami Indonezji pozwoliły naszym widzom poznać przyrodę, kulturę i ludzi tego
kraju.
To wszystko było możliwe m.in. dzięki Państwa wsparciu udzielonemu naszemu
projektowi. Dziękujemy za patronat nad festiwalem co niewątpliwie wpłynęło na jego rangę.
Przekazane czasopisma były wręczane widzom wraz z zakupionym karnetem.
Mamy nadzieję, że nasza współpraca zaowocuje dalszymi pomysłami, może wspólnymi
działaniami oraz udziałem w kolejnych edycjach festiwalu.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość i … bycie z nami!!!
.
Z poważaniem

NIE PODĄŻAJ TAM GDZIE WIEDZIE ŚCIEŻKA. ZAMIAST TEGO PÓJDŹ
TAM GDZIE JEJ NIE MA I WYTYCZ SZLAK…
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