
Festiwal Globtroterów TRAMPER 

 

Zapraszamy wszystkich miłośników podróżowania, wędrowania, zwiedzania, poznawania świata i 

aktywnego wypoczynku do udziału w prezentacjach festiwalowych, których autorzy zabiorą nas na 

wirtualne wycieczki po Irlandii, Namibii, Birmie i Sri Lance. Fascynujące opowieści oraz piękne 

zdjęcia pozwolą z pewnością wszystkim uczestnikom poczud klimat prezentowanych krajów, poznad 

obyczaje ich mieszkaoców, kulturę, tradycje, historię oraz podejście do życia, często jakże odmienne 

od naszego. 

Podczas prezentacji przygotowaliśmy konkursy z nagrodami oraz kilka niespodzianek. Wstęp na 

wszystkie prezentacje jest wolny, dzięki wsparciu finansowemu Świętokrzyskiego Urzędu 

Marszałkowskiego, przychylności dyrekcji Domu Środowisk Twórczych Pałac Zielioskiego oraz pracy 

organizacyjnej wielu osób z Klubu Globtroterów Tramper, Fundacji „Regionalis”, Federacji „Forum 

Wiedzy” i Koła Gospodyo Miejskich. 

 

PROGRAM: 

18 listopada 2015 – DŚT Pałac Zielińskiego w Kielcach ul. Zamkowa 5 

 17.00 – „Irlandia cała poznana” Joanna Klich 

Opowieśd o wyprawie dookoła Irlandii i Irlandii Północnej – zielonej wyspie, gdzie tak wielu 

Polaków zdecydowało się szukad lepszego życia, a jednak wciąż ten kraj jest u nas mało znany. 

Zaskakująca egzotyczna przyroda na południu wyspy z kwitnącymi rododendronami, azaliami, 

fuksjami oraz pięknymi, dzikimi plażami bez leżaków, parasoli i tłumów turystów. To kraj 

wyśmienitej whiskey i dobrego piwa oraz celtyckich kręgów i krzyży, zamków i opactw, a także 

światowych atrakcji turystycznych, jak Klify Moheru, Grobla Olbrzyma czy Newgrange. 

 18.00 – „Namibia – kraina bez kooca” Monika Majcher 

Będzie mowa o spaniu w namiotach, o kempingach z dzikimi zwierzętami, wizytach w wioskach 
Himba i inny atrakcjach dzikiej Afryki. Na spotkaniu, będziemy mogli również posmakowad 
suszonego mięsa z antylopy, krótkie urywki filmów z podróży i urzekające zdjęcia. 

 19.00 – „Birma - kraj skrajności” Joanna Kwiecieo 

Emocje budzi już sama nazwa tego leżącego w południowo-wschodniej części Azji kraju. Mówid 
Birma czy Mjanma? Ta dwoistośd przejawia się również w opiniach krążących o Birmie. Częśd 
podróżników zachwyca się przepięknymi krajobrazami, dziką przyrodą, liczącymi tysiące lat 
zabytkami i wielką życzliwością mieszkaoców, inni natomiast narzekają na kiepską 
infrastrukturę, wszechobecną biedę i panujący reżim wojskowy. O tym, jak jest naprawdę, 
dowiecie się od autorki, która poznała ten kraj z każdej strony.  

 20.00 – After Party w Restauracji Pałacyk Zielioskiego 



Bossanoga dance w wykonaniu Grupo Carranca oraz nauka brazylijskiej samby.  

 

19 listopada 2015 – DŚT Pałac Zielińskiego w Kielcach ul. Zamkowa 5 

 18.00 - „Cejlon - zielona wyspa uśmiechniętych ludzi” Jarosław Sułek 

Autor jest Zastępcą Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach. W swoich podróżach realizuje 
zamiłowania do poznawania nie tylko ciekawych miejsc, ludzi, smaków, ale także jako ornitolog i 
fotograf, do poszukiwania egzotycznej fauny i flory, przede wszystkim tropikalnych storczyków i 
ptaków szponiastych. Przyroda Sri Lanki może zachwycid każdego, nawet najbardziej  

 20.00 – „Kąpiel w dźwiękach” Gracja i Glorios Dos Santos Cruz  

Dotyk Muzyki, masaż dźwiękami kamertonów terapeutycznych i misami tybetaoskimi. Są to bardzo 

proste instrumenty, ale wnikające głęboko w komórki ciała. Celem masażu dźwiękiem jest głęboki relaks i 

zauważenie siebie w życiu. Harmonijne wibracje ukoją i utulą ciało, umysł i ducha. To prezent od siebie 

dla siebie. 

 

 


