
 
 

Oferta prelekcji podróżniczych 

 

 

Szanowni Państwo,        

 
Podróżowanie i odkrywanie świata to fascynujące zajęcie. Gdy 

wracamy z podróży do domów, pozostają z nami nie tylko 

zdjęcia, wspomnienia i pamiątki. Pozostaje coś więcej. 

Poznawanie odległych miejsc oraz kultur zmienia nas. Pozwala 

zrozumieć, że na świecie istnieją systemy wartości inne, niż 

nasze własne. Istnieją problemy, przy których nasze codzienne 

kłopoty wydają się błahe i zwyczajne. Wiedza o różnorodności 

świata rozwija nas i pozwala spojrzeć na świat z odpowiednio 

szerszej perspektywy. 

 

Często wydaje nam się, że zasady rządzące naszym 

społeczeństwem są uniwersalne. A nie jest to prawdą. 

Doświadczenia, które wynosimy z podróżowania, pozwalają 

rozwijać nasze poglądy i postrzeganie rzeczywistości. 

Umożliwiają weryfikację tego, co widzimy i słyszymy każdego 

dnia od innych. Bez podróży, bez własnych obserwacji, bez 

osobistego doznawania świata - skazani jesteśmy na 

konsumpcję punktu widzenia prezentowanego przez media.  

 

To jest właśnie największą wartością podróżowania: kształtowanie 

nas samych. 

 

Zapraszam Was do wspólnego przeniesienia się w świat miejsc 

i zasad innych niż te, do których jesteśmy przyzwyczajeni. 

Zapraszam do zapoznania się z moją ofertą prelekcji podróżniczych. 

 

Oto kilka propozycji tematów wykładów wraz z ich krótką charakterystyką. Poszczególne 

prelekcje mogą być oczywiście modyfikowane oraz łączone ze sobą w dowolny sposób. 

Możliwe jest także indywidualne zaplanowanie tematyki spotkań i dopasowanie ich do 

zagadnień wskazanych przez klienta. 

 
Michał Walczewski 

 

dziennikarz, bloger, podróżnik, 

miłośnik historii, geografii i biegania. 

 

 

   
  



 

1. Wyprawa na Antarktydę, 
jak dotrzeć na najdalszy kontynent? 

 

   - Podstawowe informacje o Antarktydzie. 

   - Historia podboju ostatniego kontynentu. 

   - Jakie są możliwości dotarcia na Antarktydę? 

   - Koszty wyjazdu i pobytu. 

   - Zasady ochrony środowiska. 

   - Kiedy Antarktyda zostanie zaanektowana? 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
  
  

2. Biegiem przez świat, 
czy można przebiec maraton w każdym kraju świata? 

 

   - Ile jest krajów na świecie? 

   - Czy są kraje, w których nie ma maratonów? 

   - Opowieści o moich finiszach w 54 krajach świata. 

   - Jakie są koszty biegania? 

   - Antarktyda, Bajkał, Iran, Irak, Spitsbergen… 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
 

 
  

3. Jak zostać podróżnikiem, 
prosty poradnik w dziesięciu krokach… 

 

   - Krok pierwszy: czytaj! 

   - Krok drugi: wyjdź z domu! 

   - Krok trzeci: opisuj! 

   - Jak zostałem podróżnikiem, czyli moja historia. 

   - Ile jest krajów na świecie? 

   - Jakie są koszty podróżowania? 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
  
  

4. Podróżowanie a turystyka, 
różnice i podobieństwa pomiędzy czarnym a różowym. 

 

   - Czym jest turystyka? 

   - Podróżnik kontra turysta; różnice i podobieństwa. 

   - Jak turystyka niszczy świat? 

   - Globalizm, czyli zasada trzech przesiadek. 

   - Przyszłość turystyki. 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
 

 
  

5. Dwa światy, 
czemu to, co widzimy w mediach, jest nieprawdziwe? 

 

   - Jak wygląda prawdziwy świat? 

   - Na czym zarabiają media? 

   - Co się dobrze sprzedaje? 

   - Atrakcje turystyczne, czyli małpa w cyrku. 

   - Co widzimy, gdy patrzymy? 

   - Nie płać, gdy coś jest za darmo! 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
  
  

6. Wyprawa na Wyspę Wielkanocną, 
miejsce, gdzie ludzkość pokazała swoje najgorsze oblicze. 

 

   - Prehistoria Wyspy Wielkanocnej. 

   - Zagadka katastrofy demograficznej. 

   - Moai, czym są kamienne posągi? 

   - Zagłada kamiennego świata. 

   - Podziemny świat i ostatni mieszkańcy jaskiń. 

   - Wyspa Wielkanocna dziś. 

   - Jak dotrzeć na Wyspę Wielkanocną? 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
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7. Podróż koleją transsyberyjską, 
czyli obowiązkowe marzenie każdego podróżnika. 

 

   - Historia kolei transsyberyjskiej. 

   - Codzienne życie w pociągu. 

   - Pieszo przez zamarznięty Bajkał. 

   - Pić czy nie pić, czyli rosyjskie realia… 

   - Odnogi kolei transsyberyjskiej. 

   - Inne słynne koleje. 

   - Jak wyruszyć w podróż transsyberyjską? 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
 

 

  

8. Podróże przez Czarną Afrykę, 
czyli wszystko o… bankomatach. 

 

   - Historia czarnego kontynentu, 

   - Najważniejsze regiony Afryki, 

   - Fotograficzny raj i fotograficzne piekło,  

   - Jak wejść na Mount Meru, kuzyna Kilimandżaro, 

   - Kontynent stereotypów, 

   - Jak poradzić sobie z Afryką? 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
  
  

9. Podróże po krajach arabskich, 
czyli ile jest prawdy w stereotypach? 

 

   - Kim są arabowie? 

   - Historia ekspansja islamu. 

   - Na styku Afryki i Azji. 

   - Seks i alkohol po arabsku. 

   - Kto nie jest arabem? 

   - Jak rozpocząć „Wielkie Arabskie Wakacje”? 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
  
  

10. Mit Indii, 
czyli wszechświat w pigułce. 

 

   - Tygiel narodów, czyli pięć tysięcy lat historii 

   - Smród, bród i bakterie… prawdziwe piękno, 

   - Podróże kolejami indyjskimi, 

   - Kalkuta, miasto szczęścia, 

   - Obrazy Old Delhi, 

   - Kochać czy nienawidzić? 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
  
  

11. Seksturystyka, 
czyli wbrew pozorom zabawa nie tylko dla mężczyzn. 

 

   - Współczesne tematy tabu, 

   - Jak to się robi w Tajlandii, 

   - Jak to się robi w Gambii, 

   - Seks w krajach arabskich,  

   - Marokański romans, 

   - Miłosna emerytura dla każdego. 

 

Materiały multimedialne - Gambia i Tajlandia 
  
  

12. Świat po pandemii 
jak będzie wyglądało podróżowanie w przyszłości? 

 

   - Aktualne zawiłości w przepisach, 

   - Dostępność i niedostępność, 

   - Zasada trzech przesiadek, 

   - Nowa turystyka, czyli „Nie chcemy Cię tutaj!”, 

   - Wyspy odcięte od świata, 

   - Turystyczne patologie. 

 

Materiały multimedialne - zobacz 
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Oferta prelekcji podróżniczych 

 

Cena prelekcji: 600 pln netto + 23% VAT. 

 

Czas trwania prelekcji: 3 godziny (w przypadku krótszych 

prezentacji, po ich zakończeniu jestem do dyspozycji 

uczestników spotkania). 

 

Prelekcje składają się z opowieści połączonej z pokazami 

zdjęć oraz autorskich filmów podróżniczych. Dostępności 

do zasobów technicznych umożliwiających realizację 

pokazu spoczywa na zamawiającym (projektor, sala, 

nagłośnienie itd.) 

 

Uwaga: cena nie zawiera kosztów dojazdu z Torunia (70 

pln netto / 100 km) oraz noclegów (jeżeli wymaga tego 

godzina wykładu) 

 

Podana cena nie dotyczy: targów, konferencji, prezentacji 

realizowanych na zlecenie firm i korporacji - w takich 

przypadkach zakres prezentacji oraz jej wycena dokonywane są indywidualnie. 

 
O autorze 

 

Nigdy nie chciałem być podróżnikiem, i nigdy nie podejrzewałem, że nim zostanę. 

Zacząłem podróżować w wieku 40 lat przez przypadek. 

Nagle okazało się, że podróże doskonale wpisują się w resztę moich zainteresowań – historię i bieganie. 

I tak już zostało do dziś. Plan mam prosty: zwiedzić cały świat. 

A żeby nie było zbyt łatwo, to przy okazji mam zamiar pobiec maraton w każdym kraju świata. 

 

 
Więcej informacji znajdziecie na mojej stronie: 40latidopiachu.pl 

 

Zapraszam do kontaktu, 

Michał Walczewski 

poczta@maratonypolskie.pl 

tel. kom.: 512 362 174 

 
 

Antarktyda Arabia Saudyjska Azory Białoruś Bośnia i Hercegowina Chorwacja Cypr Czechy Estonia Gambia Grecja 

Indie Irak Iran Irlandia Irlandia Północna Izrael Jordania Katar Kazachstan Kuwejt Liban Łotwa Madera Malta Maroko 

Mauritius Nepal Niemcy Oman Palestyna Rumunia San Marino Senegal Serbia Singapur Słowacja Spitzbergen Syberia 

Sycylia Szkocja Tajlandia Tanzania Turcja Ukraina Watykan Węgry Wietnam Wyspa Wielkanocna Wyspy Zielonego 

Przylądka Zjednoczone Emiraty Arabskie 
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