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Robert Gondek

Spotkania podróżnicze, pokazy zdjęć i spotkania online 
dla uczniów szkół podstawowych



Zdobywca najwyższych szczytów Tanzanii, Kenii, Ugandy, Rwandy, Burundi, 
Zambii, Malawi, Namibii, Botswany, Etiopii, Maroka, Kamerunu, Zimbabwe, 
Mozambiku, Mauritiusu, Wysp Św. Tomasza i Książęcej oraz Ghany.
Organizuje wyprawy na kontynent afrykański.
Uczy się języka suahili.

Podróżnik i fotograf.
Odwiedził 20 afrykańskich krajów.
Autor ponad 800 pokazów, prezentacji i spotkań on-line z wypraw do Afryki
dla różnych grup wiekowych w przedszkolach, szkołach, domach kultury, 
bibliotekach, na uniwersytetach III wieku oraz na największych festiwalach 
podróżniczych w całej Polsce, których kalendarium można sprawdzić w 
kalendarzu spotkań autora.
Nagradzany za pokazy przez organizatorów i publiczność  podczas festiwali 
podróżniczych w Poznaniu, Środzie Wielkopolskiej i Łodzi.
Prowadzi projekt „W drodze na najwyższe szczyty Afryki, mający na celu 
zdobycie najwyższych szczytów każdego afrykańskiego kraju, za który w marcu 
2017 otrzymał wyróżnienie w kategorii WYCZYN ROKU na festiwalu KOLOSY w 
Gdyni.
Autor albumu fotograficznego/książki: „W drodze na najwyższe szczyty Afryki” 
oraz ebooka podróżniczego „Poradnik przed podróżą do Afryki – Tanzania, 
Kenia”.
Autor publikacji w magazynach: National Geographic Traveler, All Inclusive, 
Podróże, Poznaj Świat, NPM magazyn turystyki górskiej, Witaj w podróży.
Członek Związku Polskich Fotografów Przyrody. Organizuje wystawy 
fotograficzne.
Nominowany, wyróżniany oraz laureat w konkursach fotograficznych, takich jak: 
Travel Photographer Of The Year, Perły Polskiej Przyrody, Memorial Maria Luisa 
Photo Contest, Oko Magazynu Kontynenty, WKF National Geographic, FotoGlob
i Fotograf Roku Związku Polskich Fotografów Przyrody.

Robert Gondek – autor pokazów dla uczniów

https://szczytyafryki.pl/kalendarz-spotkan-podrozniczych/


Tematyka spotkań, materiały oraz sposób prowadzenia został
przedyskutowany z wychowawcami oraz nauczycielami szkół
podstawowych. Dzięki temu prezentowany materiał jest cennym
uzupełnieniem wiedzy zdobywanej podczas szkolnych lekcji. Skupiam się
głównie na zagadnieniach dotyczących geografii
i przyrody.
Każdy pokaz zawiera unikalne zdjęcia i filmy przyrodnicze Afryki, Ameryki
Południowej lub Polski.
Góry, parki narodowe, zwierzęta, takie jak: szympansy, mandryle,
niedźwiedzie, wilki, górskie goryle, goryle nizinne, słonie, hipopotamy,
nosorożce, żyrafy, antylopy.
Pokazy są opowieścią o zróżnicowanych pod względem fauny, flory,
krajobrazowo, kulturalnie i zwyczajowo afrykańskich krajach: Tanzanii,
Gabonie, Namibii, Kenii, Rwandzie, Botswanie, Etiopii, Kamerunie,
Ugandzie i Wyspach Św. Tomasza i Książęcej, a także Ekwadorze oraz
Polsce.
Podczas spotkań dzieci dowiadują się wielu ciekawych informacji o
przyrodzie, tym, co można zobaczyć na afrykańskim kontynencie, jak
żyją ludzie z różnych grup etnicznych, jakie mają zwyczaje, co jedzą.

Informacje na temat pokazów



Długość zajęć: około 45 – 60 minut
Program dla szkół podstawowych opracowałem wersjach dla klas 0 – 3, 4
– 6 oraz 7-8 różniących się pod względem formy prowadzenia spotkań
oraz stopnia uszczegółowienia zawartych w nich informacji.
Zajęcia z dziećmi klas 0 – 3 rozpoczynają się od prezentacji
odwiedzonych przeze mnie państw na dużej mapie.
Pokazuję, gdzie znajduje się Afryka, ile krajów znajduje się na
kontynencie afrykańskim, jak wyglądają flagi afrykańskich państw.
Opowiadam o afrykańskich górach.
Pokazuję dzieciom najciekawsze zdjęcia różnych zwierząt, odtwarzam
filmy o mandrylach, gorylach, szympansach i słoniach, opowiadając o ich
życiu.
Opowieść o zwierzętach przeplatam ciekawymi informacjami na temat
państw, w których poszczególne zwierzęta można spotkać.
Aktywizuję dzieci zadając pytania i prowadząc konkursy.
Aby uatrakcyjnić pokaz uczę dzieci kilku prostych słów w języku suahili.

Na pamiątkę zostawiam również dedykację
i podziękowanie dla dzieci za spotkanie na jednym
z moich zdjęć.
Dzieci po pokazie mogą zadawać pytania dotyczące moich podróży,
Afryki.

Informacje na temat afrykańskich pokazów dla uczniów 
szkół podstawowych: klasy 0 - 3



Długość zajęć: około 60 minut.
Zajęcia z dziećmi klas 4 – 6 rozpoczynają się od prezentacji
odwiedzonych przeze mnie państw na dużej mapie.
Pokazuję, gdzie znajduje się Afryka, ile krajów znajduje się na
kontynencie afrykańskim, jak wyglądają flagi afrykańskich państw.
Opowiadam o afrykańskich górach.
Pokazuję dzieciom najciekawsze zdjęcia różnych zwierząt, odtwarzam
filmy o mandrylach, gorylach, szympansach i słoniach, opowiadając o ich
życiu.
Opowieść o zwierzętach przeplatam ciekawymi informacjami na temat
państw, w których poszczególne zwierzęta można spotkać.
Aktywizuję dzieci zadając pytania i prowadząc konkursy.
Aby uatrakcyjnić pokaz uczę dzieci kilku prostych słów w języku suahili.
Na pamiątkę zostawiam również dedykację
i podziękowanie dla dzieci za spotkanie na jednym
z moich zdjęć.

Dzieci po pokazie mogą zadawać pytania dotyczące moich podróży,
Afryki.
Program dla klas 4 – 6 różni się od programu dla klas
0 – 3 formą prowadzenia spotkań oraz szczegółowością zawartych w
nich informacji.
Podczas opowieści wykorzystuję więcej nazw geograficznych. Staram się
również w większym stopniu zaangażować uczniów w zapamiętywanie
przekazywanych informacji, nazw i faktów.

Informacje na temat afrykańskich pokazów dla uczniów 
szkół podstawowych: klasy 4 - 6



Długość zajęć: około 60 minut
Zajęcia rozpoczynają się od prezentacji Afryki i odwiedzonych miejsc na
dużej mapie.
Pokazuję, gdzie znajduje się Afryka, ile krajów znajduje się na
kontynencie afrykańskim.
Opowiadam o podróżniczym celu, który realizuję, pokazując
jednocześnie uczniom zdjęcia z afrykańskich gór, zwracając uwagę na ich
różnorodność.
Prezentuję różne gatunki zwierząt, odtwarzam filmy o gorylach,
szympansach i słoniach, opowiadając o ich życiu.
Opowieść o zwierzętach przeplatam ciekawymi informacjami na temat
państw, w których poszczególne zwierzęta można spotkać.
Opowiadam również o życiu mieszkańców Afryki.

Uczniowie, w trakcie oraz po pokazie mogą zadawać pytania dotyczące
moich podróży, Afryki.
Podczas opowieści wykorzystuję dużą liczbę nazw geograficznych.
Staram się zaangażować uczniów w zapamiętywanie przekazywanych
informacji, nazw i faktów organizując proste konkursy z drobnymi
nagrodami.

Informacje na temat afrykańskich pokazów dla uczniów 
szkół podstawowych: klasy 7 - 8



Długość zajęć: około 45 – 60 minut w zależności od grupy wiekowej.
Program dla szkół podstawowych jest osobno opracowany dla klas 0 – 3
oraz dla klas 4 – 6.
Różni się pod względem formy prowadzenia spotkań oraz stopnia
uszczegółowienia zawartych w nich informacji.
Zajęcia skupiają się na poznaniu pięknej polskiej przyrody.
Podczas spotkania prezentuję wyjątkowe zdjęcia polskich zwierząt,
takich jak: niedźwiedzie, wilki, łosie, jelenie, lisy, żołny, dudki, zimorodki,
borsuki i wiele innych.
Opowiadam o ich życiu, zwyczajach, występowaniu.
Prezentując materiał filmowy i fotograficzny staram się również
zaciekawić tematyką Parków Narodowych i ich rolą w ochronie
niezwykłych polskich zwierząt.
Szczegóły dotyczące spotkań omawiamy zawsze wspólnie z kadra
nauczycielską przed spotkaniami.

Informacje na temat pokazów poświęconych polskiej 
przyrodzie



Przygotowanie i montaż ponad godzinnego pokazu składającego się z kilkuset zdjęć z podróży: gór, zwierząt, ptaków, parków narodowych oraz ludzi;
Opowieść o zróżnicowanych pod względem fauny, krajobrazowo, kulturalnie i zwyczajowo krajach;
Prezentację filmów dokumentujących trekkingi i podróże;
Dojazd do miejsca prezentacji;
Reklamę pokazu na wyprawowym profilu FB: www.facebook.pl/SzczytyAfryki oraz stronie internetowej: www.szczytyafryki.pl

Koszt pokazów
Koszt pokazu tradycyjnego obejmuje

http://www.facebook.pl/SzczytyAfryki
http://www.szczytyafryki.pl/


Wymagania techniczne dotyczące pokazów 
tradycyjnych
Lokal z zaciemnieniem umożliwiający przeprowadzenie pokazu slajdów wraz z 
nagłośnieniem;
Dobrej jakości rzutnik multimedialny pracujący w jakości Full HD z łączem 
HDMI, ekran oraz nagłośnienie wraz z mikrofonem (w przypadku braku sprzętu 
– zapewniam rzutnik jakości Full HD).

Rozpowszechnianie informacji na temat pokazu: przy wykorzystaniu plakatów, 
lokalnej prasy, radia, sieci Internet i innych możliwych sposobów komunikacji w 
celu pozyskania jak największej liczby widzów na pokazie.

Wymagania techniczne



Akademia Odkrywców im Tony 
Halika

Koronowo, Świecie, Chorzów, 
Rybnik, Gliwice, Tykocin, Białystok, 

Racibórz, Gdynia,  Szubin, Warszawa

Wybrane spotkania w szkołach, przedszkolach i na 
półkoloniach



01.12.2018: Wyprawy na najwyższe szczyty Afryki – pokaz podczas XVIII  edycji 
Festiwal Slajdów Podróżniczych TERRA w Warszawie
22.09.2017: Wyprawy na najwyższe szczyty Afryki – pokaz podczas XXII 
Festiwalu Górskiego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju
11.03.2017: Wyprawy na najwyższe szczyty Afryki – pokaz w Hali Gdynia Arena 
podczas festiwalu Kolosy w Gdyni
17.11.2016: Namibia, Botswana – góry, przyroda, przestrzeń – pokaz podczas 
XVIII edycji Explorers Festival w Łodzi
21.01.2016: W drodze na najwyższe szczyty Afryki – pokaz w ramach cyklu 
Slajdy Podróżnicze In Mundo w warszawskim kinie Luna
25.10.2015: Gabon, Sao Tome – góry, goryle, szympansy, mandryle – pokaz na 
festiwalu Wiatraki w Raciborzu
14.03.2015: Gabon, Sao Tome – góry, goryle, szympansy, mandryle – pokaz na 
festiwalu Kolosy w Gdyni
8.02.2015: Gabon, Sao Tome – góry, goryle, szympansy, mandryle – nagroda 
główna oraz nagroda publiczności za najlepszą prezentację podróżniczą 
Festiwalu Na Szage w Poznaniu
7.12.2014: Gabon– nagroda za najlepszą prezentację podróżniczą na XVI Nocy 
Podróżników TRAWERS w Łodzi
23.11.2014: W drodze na najwyższe szczyty Afryki – pokaz podczas 6 edycji 
Podkarpackiego Kalejdoskopu Podróżniczego w Rzeszowie
18.12.2013: "W drodze na najwyższe szczyty Afryki - pokaz slajdów w 
Towarzystwie Eksploracyjnym

Portfolio wybranych spotkań podróżniczych



„Safari marzeń w Afryce Wschodniej” – 3.2022, magazyn ALL INCLUSIVE
„Simba z Afryki” – 11.2020, magazyn National Geographic Traveler
„Z górki do oceanu” – 11.2018, magazyn POZNAJ ŚWIAT
Rozmowa o Afryce na antenie Radia Zet – 19.2.2017
„Fotografowanie przyrody” – 10.2016, magazyn ALL INCLUSIVE
Rozmowa o Afryce na antenie TVN24 BiS – 9.5.2016
„Roy zaginął bez śladu” – 11.2015, magazyn NPM
Udział w programie „Pytanie na śniadanie” na antenie TVP2 – 1.10.2015
„Gabon – góry, goryle, szympansy, mandryle” – 10.2015, magazyn POZNAJ 
ŚWIAT (+ zdjęcie na okładce)
Udział w programie „Do południa” na antenie Programu 3 Polskiego Radia –
11.06.2015
„Robert Gondek w drodze po Koronę Afryki” – 5.2015, wywiad na łamach 
portalu WP.pl
„Burundi jest ok!” – 4.2015, magazyn POZNAJ ŚWIAT
(+ zdjęcie na okładce)
„W cieniu masakry” – lipiec 2014, magazyn Witaj w podróży
„GPS prawdę ci powie” – lipiec 2014, magazyn NPM
„Malawi, czyli nie tylko jezioro” – 5.2014, magazyn ALL INCLUSIVE
„Rwanda – oko w oko z gorylami” – 5.2014, magazyn ALL INCLUSIVE
„Księżycowa Uganda” – 10.2013, magazyn ALL INCLUSIVE
„Karibu Tanzania” – 8.2012, artykuł na łamach magazynu ALL INCLUSIVE

Portfolio wybranych artykułów i występów w mediach



Autorskie Książki i ebooki



Oryginalne produkty inspirowane Afryką

Prowadzę afrykański sklep internetowy Szczyty Afryki, w którym można znaleźć oryginalne przedmioty prosto z Afryki: z Tanzanii, Malawi, 

Demokratycznej Republiki Konga, Kenii i wielu innych miejsc w Afryce. W asortymencie sklepu znajdują się niezwykłe rzeźby z hebanu, drewniane 

maski afrykańskie, piękne naczynia z drewna, oryginalne figurki zwierząt, zdjęcia z Afryki oraz niebanalne t-shirty inspirowane Afryką.

Po każdym ze spotkań istnieje możliwość zakupu na miejscu wybranych oryginalnych dzieł prosto z Afryki: drewnianych słoni, hipopotamów, 

rzeźb, miseczek, masek, biżuterii i innych dekoracji.

https://www.szczytyafryki.pl/sklep/


Robert Gondek

E-mail: robert.gondek@szczytyafryki.pl

Tel. + 48 501 401 701 

Strona: https://szczytyafryki.pl

FB - SzczytyAfryki

Instagram - SzczytyAfryki

Tic Toc - SzczytyAfryki

Z przyjemnością omówię z Państwem szczegóły 
spotkań, pokazów oraz współpracy

Kontakt

mailto:robert.gondek@szczytyafryki.pl
https://szczytyafryki.pl/
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