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oznaj Świat ze SKAT! to otwarty konkurs fotografii podróżniczej
dla pełnoletnich amatorów i profesjonalistów. Uczestnicy zgłaszają zdjęcia poprzez aplikację konkursową umieszczoną na stronie
www.poznajswiatzeskat.pl. Fotografie mają przedstawiać pasję podróżowania: piękne widoki, obiekty czy portrety zrobione podczas podróży.
Można wygrać rejs promem dla dwojga do Szwecji w relacji Świnoujście –
Trelleborg – Świnoujście ufundowany przez armatora TT-Line. Na zdjęcia
głosują internauci. Następnie fotografie, które zdobyły największe uznanie,
przechodzą do finału i są oceniane przez jury. Zgłoszenia do 14. edycji konkursu można przesyłać w terminie 1–20 maja br.

fot. Paulina Mańkowska i Bartosz Wilbik

Poznaj świat ze SKAT!

Project Love

C

o się dzieje, gdy pędziwiatr spotyka miłość? Pędzi z nią w świat! Tak właśnie powstał duet The
Drifters. Will (Bartosz Wilbik) oraz Paula (Paulina
Mańkowska) stworzyli inicjatywę, z którą 31 maja
ruszają w drogę. „Setki odwiedzonych miejsc, dwa
punkty widzenia, jedno uczucie – Project Love” łączy pasję podróżniczą, ciekawość natury człowieka
i niezgodę na brak tolerancji. To jedenaście krajów
Bliskiego i Dalekiego Wschodu i rozmowy z ludźmi
z różnych kręgów kulturowych, religii i pokoleń
o uczuciu, bez którego życie rodzinne, społeczne,
kultura, sztuka byłyby o wiele uboższe. Rozmowy,
które mają pokazać piękno i bogactwo wewnętrzne człowieka, żyjącego w kraju, gdzie temat miłości często należy do najbardziej skrywanych.

XIV

rajd z kompasem W

www.poznaj-swiat.pl

ostatni weekend maja klub Z kompasem zaprasza na
XIV edycję rajdu w okolice Goręczyna, w gminie Somonino. Gmina leży w środkowej części Kaszub. Goręczyno
znajduje się u stóp wzniesień zwanych Wzgórzami Szymbarskimi. Krajobraz okolic urozmaica rzeka Radunia oraz liczne
obniżenia terenu, często wypełnione jeziorami i oczkami
wodnymi. Podczas XIV Rajdu Z kompasem uczestnicy będą
rywalizować m.in. w kaszubskich Alpach – nie zabraknie
wspinaczki na Wieżycę. Ponadto mogą liczyć na punkty kontrolne w pobliżu jezior tworzących tzw. Pętlę Raduńską.
Organizator szykuje osiem zróżnicowanych tras, przeznaczonych zarówno dla miłośników wędrówek, jak i jazdy na
rowerze. Niektóre z nich są skierowane do rodzin z dziećmi oraz osób początkujących, inne do bardziej zaawansowanych. Najdłuższe trasy rywalizują w ramach pucharu
Polski. Szczegółowe informacje oraz rejestracja na stronie
www.zkompasem.pl oraz facebook.com/zkompasem.
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