
Podczas prelekcji autor zaprezentuje zdjęcia (w tym unikalne fotografie podwodne), 
wykonane podczas wyprawy do Antarktyki, którą odbył na pokładzie 

jachtu żaglowego SELMA EXPEDITIONS. 

Jacht wypłynął 16 stycznia 2019 r. z portu w Ushuaia (Argentyna) prosto na 
Półwysep Antarktyczny, przemierzając cały Ocean Południowy. 

Cała wyprawa rozpoczęła się 10 stycznia 2019 r. wylotem z Warszawy do 
Ushuaia (prUshuaia (przez Rzym i Buenos Aires), a zakończyła 14 lutego 2019 r. 

przylotem do Warszawy z Ushuaia (przez Buenos Aires i Rzym).

ANTARKTYKA
OBRAZY Z DNA KOŃCA ŚWIATAWOJCIECH NAWROCKI

SPOTKANIE LUDZI Z PASJĄ

TERMIN: czwartek, 3 marca, godz. 9:00
MIEJSCE: Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina

Wojciech Nawrocki - fotograf przyrody, fotograf podwodny, 
ur. 26 lipca 1980 r.; mgr inż. ochrony środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
oraz inżynier kierunku Międzynarodowy Rozwój i Innowacja Obszarów Wiejskich 
Uniwersytetu Rolniczego w Dronten, w Holandii.

Fotograf, przyrodnik, podróżnik i płetwonurek. Członek ZPFP. Początkowo podróżował i nurkował dla przygody, 
a obecnie robi to przede wszystkim dla obrazu. Płetwonurek z ponad 20 letnim doświadczeniem, posiadający 
na na koncie setki zanurzeń i uprawnienia do głębokiego nurkowania technicznego. 

Swoje doświadczenie przyrodnika, podróżnika i płetwonurka łączy i wykorzystuje obecnie w fotografii.

Zajmuje się fotografią przyrodniczą i podwodną, uwieczniając na niej przede wszystkim świat dzikich zwierząt, 
krajobrazy oraz formy abstrakcyjne. Specjalizuje się w niewygodnej i wymagającej fotografii przyrodniczej, 
realizowanej w trudnych warunkach środowiskowych – w górach, na lodowcach, na bagnach, mokradłach, 
rozlewiskach, torfowiskach oraz pod wodą – w morzach i oceanach, jeziorach i rzekach; w tym 
również w skrajnie niskich, nierzadko ujemnych temperaturach wody, panujących w Antarktyce. 

Od 2013 Od 2013 r. wyróżniony i nagrodzony w ponad 50 konkursach fotograficznych, zarówno ogólnopolskich, 
jak i międzynarodowych. 

Prelegent licznych wystąpień i prezentacji na festiwalach i spotkaniach poświęconych podróżom oraz fotografii. 

Autor publikacji i artykułów. Poprzez swoje kadry, chciałby zwrócić uwagę na piękno i subtelność otaczającej 
nas przyrody, a w szczególności, na potrzebę jej ochrony.

Zapraszamy do obserwowania:

Wojciech Nawrocki wildlie photography, underwater photography 
wwwww.facebook.com/wojciech.nawrocki.photographer 

wojciech_nawrocki_photographer
www.instagram.com/wojciech_nawrocki_photographer 


