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18. Ogólnopolskie Spotkania Podróżników,
Żeglarzy i Alpinistów

Witam uczestników XVIII Ogólnopolskich
Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.
Witam tych z Państwa, dla których marcowe
spotkanie pod znakiem Kolosów jest już tradycją,
w sposób szczególny zaś tych, którzy przybyli
do nas po raz pierwszy. Powitaniu nowicjuszy
w naszym gronie towarzyszy pewna troska
i zarazem przestroga – pierwsza wizyta na
spotkaniu podróżników w tym miejscu zwykle nie jest ostatnią. Mało tego:
zazwyczaj jest też zwiastunem i początkiem wieloletniego... uzależnienia.
Prowadzi ono ku kolejnym podróżom i wywołuje nieodpartą potrzebę
dzielenia się swoimi opowieściami.
Szukając słów, które opisywałyby sens i cel podróżowania, znajduję
kilka, a wśród nich te najważniejsze: ciekawość, potrzebę poznania
i poszukiwania oraz snucia opowieści. Wszystkie są ze sobą powiązane
i wynikają jedno z drugiego, tworząc całość: podróżujemy zazwyczaj
pchani ciekawością ludzi, ich otoczenia, obyczajów, krajobrazu, smaków
i zapachów, lecz paradoksalnie poznajemy w ten sposób siebie oraz swoje
miejsce na świecie. Potem zaś zwykle pragniemy podzielić się swoją
historią z innymi, mając jednocześnie świadomość, że nasza opowieść
mówi równie wiele o spotkanych w podróży ludziach i poznanych
miejscach, co o nas samych.
Sądzę, że to właśnie stanowi o niezwykłej magii i sile Kolosów. Nie ma
dwóch jednakowych lub nawet podobnych relacji z tej samej wyprawy
czy podróży. Każda jest odmienna, została bowiem przefiltrowana
przez osobowość, wrażliwość i doświadczenie tego, który się nią dzieli
ze słuchaczami. Z niezaspokojonym zaciekawieniem, zachłannie,
zawsze będziemy chcieli słuchać opowieści podróżników, konfrontując
jednocześnie z nimi swoje wyobrażenia, zamiary i marzenia.
Życzę Państwu – i prelegentom i słuchaczom – niezaspokojonej
ciekawości ludzi i świata, a podczas osiemnastej edycji gdyńskich
Spotkań – niezapomnianych wrażeń i dyskusji.

Z wyrazami szacunku,
Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek
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Kapituła
Kapituła jest gremium stałym. Kapituła wybiera Super Kolosa, laureatów Nagrody im. Andrzeja Zawady
i nagród specjalnych oraz wspólnie z Radą laureatów Kolosów za dokonania roku.
Piotr Chmieliński

Janusz Janowski

W latach 1979–1981, wraz z kajakową grupą „Canoandes ‘79”
zdobył 23 rzeki, w tym 13 po raz pierwszy. W roku 1981 grupa dokonała pierwszego spływu kanionem rzeki Colca – najgłębszym
kanionem na Ziemi (Rekord Guinnessa). „Paddler Magazine” uznał
zdobycie kanionu za jedną z najważniejszych ekspedycji rzecznych
XX wieku. W 1985 roku współorganizował wyprawę Amazonką.
Jako jedyny z grupy pokonał kajakiem i pontonem każdy kilometr
rzeki, od źródeł do ujścia (drugi Rekord Guinnessa). W 1998 roku
trafił na listę 21 największych odkrywców i zdobywców XX wieku
Członek The Explorers Club w Nowym Jorku. W 2000 roku Chmieliński, wraz z pozostałymi członkami grupy Canoandes, otrzymał
Super Kolosa za zdobycie kanionu Colca. W Kapitule od 2003 roku.

Pomysłodawca Ogólnopolskich Spotkań Podróżników,
Żeglarzy i Alpinistów oraz Kolosów, odpowiedzialny za ich
program oraz strategię rozwoju (niezmiennie od samego
początku aż do dzisiaj). Organizator ponad trzydziestu imprez
podróżniczych. W latach 1993–2000 wspólnie z żoną, Anną,
redagował i wydawał magazyn turystyczno-kulturalny
„Wędrowiec”. W pierwszą podróż autostopem wyruszył tuż
po podstawówce, a ostatnio przejechał rowerem z Krakowa
do Gdyni, co pozostaje, niestety, jego jedynym podróżniczym
wyczynem. W Kapitule od 1999 roku.

Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

Maciej Kuczyński

Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, inżynier budowy okrętów.
W latach 1976–1978, jako pierwsza kobieta na świecie, samotnie
opłynęła Ziemię na jachcie s/y „Mazurek”. Głównym konstruktorem jachtu był Wacław Liskiewicz. Trasa rejsu przebiegała przez
Atlantyk, Kanał Panamski, Ocean Spokojny, Australię i wokół
Afryki. Po dwóch latach, 21 marca 1978 roku zamknęła pętlę rejsu
dookoła świata w pobliżu wysp Zielonego Przylądka, przepływając samotnie 28 696 mil morskich. Przeżeglowała na jachtach
65 663 mil morskich, w tym samotnie 31 684, z załogami
kobiecymi 5397, jako kapitan 55 318. Członek The Explorers Club
w Nowym Jorku. Laureatka Super Kolosa za całokształt dokonań.
W Kapitule – z przerwą w latach 2008–2010 – od 1999 roku.

Pisarz, publicysta, speleolog, odkrywca, badacz zagadek
przeszłości. Współtwórca taternictwa jaskiniowego w Polsce.
Prowadził wyprawy odkrywcze do najgłębszych jaskiń
i w góry Europy i obu Ameryk. Kierował polsko-wenezuelską
wyprawą na dziewiczy płaskowyż Sarisarinama w Amazonii,
odkrywając olbrzymie, pierwsze znane na świecie jaskinie
w skałach kwarcytowych, będące zarazem najstarszymi,
liczącymi miliard lat, jaskiniami świata. Kierownik wypraw
geofizycznych i paleontologicznych Polskiej Akademii Nauk
(m.in. na pustynię Gobi). Współzałożyciel Stacji Polskiej
na Spitsbergenie. Honorowy członek Polskiego Związku
Alpinizmu, członek The Explorers Club. Autor ponad 30 książek,
wydanych w łącznym nakładzie ponad 1,6 mln egzemplarzy.
W Kapitule od 1999 roku.

Leszek Cichy
Himalaista, pierwszy zdobywca Mount Everestu zimą. Wspina
się od 1969 roku, dużo w sezonach zimowych w Tatrach i Alpach.
W Karakorum stanął w 1974 roku na szczycie dziewiczego Shispare (7619 m), na ośmiotysięcznik Gaszerbrum II wszedł nową drogą
w roku następnym, podobnie jak w Himalajach na Yalung Kang
– zachodni wierzchołek Kanczendzongi (8505 m). Mierzył się też
z innymi ośmiotysięcznikami: Makalu oraz trzykrotnie z K2 (z tego
raz zimą). Jest pierwszym Polakiem, który zdobył Koronę Ziemi.
Zrobił to w ambitnym stylu: na Aconcaguę (6960 m) w Ameryce
Południowej poprowadził nową, trudną drogę południową ścianą,
na Mount McKinley (6193 m) dokonał pierwszego polskiego
przejścia najdłuższej i najpiękniejszej drogi Cassina na południowej ścianie. Na Evereście stanął w zimie w czasie pamiętnej
wyprawy 1979/1980. W Kapitule, z przerwami, od 2000 roku.

Krzysztof Wielicki
Jeden z najwybitniejszych polskich wspinaczy i himalaistów.
W 1977 roku wszedł północnozachodnim filarem na Kohe
Szachaur w Hindukuszu, a dwa lata później przeszedł
zachodnią ścianę Annapurny Południowej. 17 lutego
1980 roku dokonał – wraz z Leszkiem Cichym – pierwszego
w historii zimowego wejścia na Mount Everest. W kolejnych
latach „dołożył” do tego pierwsze zimowe wejścia
na Kanczendzongę (1986 r.) oraz na Lhotse (1988 r.).
W 1996 roku skompletował Koronę Himalajów i Karakorum.
Dokonał tego jako drugi Polak i piąty człowiek na świecie.
W marcu 2007 roku otrzymał Super Kolosa za całokształt
osiągnięć. W Kapitule od listopada 2010 roku.
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Radosław „Chopin” Siuda
Za sprawą niesamowitej, trwającej pięć lat (1998–2003) autostopowej podróży,
w trakcie której wraz z Kingą Choszcz przemierzył świat dookoła, stał się dla
środowiska polskich podróżników żywą legendą. Jego i Kingi wspólna prezentacja
tej wyprawy wiosną 2004 r. w Teatrze Miejskim w Gdyni to jeden z kamieni
milowych w historii Kolosów. Laureat Kolosa 2003, od wielu lat eksploruje tereny
na pograniczu Indii i Nepalu, będące kolebką buddyzmu.

Monika Witkowska
Podróżniczka, dziennikarka oraz pisarka, a także żeglarka i alpinistka. Opłynęła
Horn, przepłynęła Przejście Północno-Zachodnie, odbyła też arktyczny rejs
wzdłuż brzegów Czukotki oraz rejsy przez Atlantyk i Pacyfik. W 2013 r. wspięła
się na Mount Everest i znajduje się na dobrej drodze do zdobycia Korony Ziemi.
Najbardziej lubi podróżować na własną rękę, często sama, ale bywa też pilotem
wycieczek i przewodnikiem wypraw.

Rada Kolosów
Począwszy od edycji za rok 2009 Kapitułę wspomaga Rada Kolosów, powoływana corocznie
przez organizatora nagród w porozumieniu z Kapitułą. Osoby zasiadające w Radzie biorą udział
w wyborze Kolosów za dokonania roku, głosując każdy w swojej kategorii.

ALPINIZM
Piotr Drożdż
Dziennikarz, autor książek o tematyce górskiej, fotograf, instruktor sportu
we wspinaczce sportowej. Wspinaczkę górską i skałkową uprawia od 1995 r.
Od 2002 r. pełni funkcję redaktora naczelnego magazynu „Góry”. Jest członkiem
jury prestiżowej nagrody Arco Rock Legends oraz wielu międzynarodowych nagród
przemysłu outdoorowego (OutDoor Award 2015, Outdoor Celebrity of the Year,
Scandinavian Outdoor Award).

Bogusław Kowalski
Alpinista, podróżnik i fotograf, a także instruktor alpinizmu oraz wspinaczki
sportowej i wysokogórskiej Polskiego Związku Alpinizmu. Od 2004 r. w Komisji
Szkolenia PZA – jej szef i członek zarządu PZA w latach 2007–2010. Działa
w Klubie Wysokogórskim w Toruniu. Na swoim koncie ma wiele przejść w Tatrach,
Alpach, Dolomitach, Himalajach i w Ameryce Południowej, gdzie wspólnie
z partnerami wytyczył trzy polskie nowe drogi. Dwukrotnie wyróżniany na
Kolosach za dokonania 2004 i 2005 roku. Współpracował z wieloma prestiżowymi
magazynami górskimi. Obecnie związany z redakcją „Taternika”.

Instruktor alpinizmu jaskiniowego, wspinaczki wysokogórskiej i sportowej.
W latach 1986–2007 członek zarządu Polskiego Związku Alpinizmu.
Był także członkiem kolegium redakcyjnego „Taternika” (1992–2000).

Marek Lorczyk
Prezes Sądeckiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego i wiceprzewodniczący
Komisji Taternictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu. Pomysłodawca
i uczestnik eksploracji, podczas której dokonano jednego z najważniejszych odkryć
speleologicznych w polskich Tatrach – pogłębienia Jaskini Małej w Mułowej.
Wraz z pozostałymi członkami zespołu został za to osiągnięcie nagrodzony
Kolosem 2002, rok później zaś wyróżnieniem za odkrycie nowego ciągu korytarzy.

Dariusz Bartoszewski
Taternik jaskiniowy od początku lat 90. XX w. Uczestnik kilkudziesięciu wypraw
odkrywczych, sportowych i poznawczych do jaskiń Austrii, Włoch i Rumunii.
Członek zespołu nagrodzonego Kolosem za eksplorację austriackiej Jaskini
Ciekawej. Współautor ważnych odkryć w największej jaskini Polski – Wielkiej
Śnieżnej. Fotograf i kartograf jaskiniowy, autor wielu planów jaskiń i artykułów
w fachowej prasie. W wolnych chwilach również żeglarz oraz wędrowiec górski.

EKSPLORACJA JASKIŃ

PODRÓŻE

Rafał Kardaś

Piotr Opacian

Jako alpinista jaskiniowy i alpinista jest aktywny od 1969 r.
Uczestnik wypraw do jaskiń Austrii, Bułgarii, Czarnogóry, Francji,
Gruzji, Hiszpanii, Rosji, Włoch i Wyspy Wielkanocnej.
Brał udział m.in. w eksploracji Lamprechtsofen (w latach
1998–2001 najgłębszej jaskini świata). Przez wiele lat pracował
przy inwentaryzacji jaskiń tatrzańskich.

Kajakarz, laureat Kolosa 2005 za samotną wyprawę eksploracyjną do Amazonii
boliwijskiej, podczas której m.in. przepłynął 700 km w górę rzeki Madidi. Pasjonat
przyrody i fotografii. Szczególnie upodobał sobie Amerykę Południową, ale ma
w swoim dorobku również wyprawy do Afryki (spływ rzeką Omo), w góry Ałtaju
(spływ rzekami Katuń i Ob) i na Spitsbergen. Ponadto opłynął kajakiem Zatokę
Botnicką. Jest autorem książki Xingu. Rzeka wolnych Indian.
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WYCZYN ROKU
Lech Flaczyński
Podróżnik, wspinacz, uczestnik rajdów MTB, z zawodu tłumacz przysięgły
języka niemieckiego. Najlepiej czuje się na dalekiej północy. Zamiłowanie
do ekstremalnych wypraw dzieli z synem Wojciechem. Za ekspedycję, w trakcie
której wspólnie z nim spłynął składaną kanadyjką trudno dostępną, potężną
rzekę Kuskokwim na Alasce oraz zdobył szczyt McKinleya, otrzymał Kolosa 2007
w kategorii „Wyczyn roku”. Dwa lata później, również z synem, został wyróżniony
w tej samej kategorii za zdobycie najwyższego szczytu Kanady, Mount Logan,
i spłynięcie canoe prawie dwóch tysięcy kilometrów po rzekach Jukon i Porcupine.

Maciej Swinarski
Motocyklista i ekstremalista, wspólnie z Mirosławem Kolerskim i Marcinem
Safranowem wyróżniony na Kolosach 2007 za wyprawę Motosyberia.com
w kategorii „Wyczyn roku”, na motocyklu przejechał całą Afrykę i Azję
i dotarł aż na Czukotkę na wschodnich rubieżach Rosji. Z zawodu informatyk,
z zamiłowania filmowiec, w ostatnich latach z upodobaniem katuje swoje ciało,
trenując triathlon.

ŻEGLARSTWO
Marek Słodownik
Dziennikarz magazynu „Wiatr”, uczestnik wielu rejsów żeglarskich po Bałtyku
i Morzu Północnym. W l. 90. korespondent prasy żeglarskiej w Wielkiej Brytanii.
Studiował mass media communication w Westminster University w Londynie.
Autor ponad tysiąca opublikowanych artykułów o żeglarstwie.

Henryk Wolski
Jachtowy kapitan żeglugi wielkiej, skiper, podróżnik, członek Rady Programowej
Polskiej Fundacji Morskiej. Specjalizuje się w tzw. żeglowaniu z konceptem.
Dwukrotnie wyróżniony na Kolosach: za rok 2003, kiedy jako pierwszy Polak
i szósty człowiek na świecie, na jachcie żaglowym w rejsie wieloetapowym,
zamknął pętlę wokół Bieguna Północnego, oraz za rok 2007 – za wyprawę śladami
wikingów z Gdańska do Odessy. Uczestnik i organizator wielu ekspedycji.
W sumie przeżeglował ponad 140 tys. mil morskich w różnych rejonach świata.

Jury konkursu
FotoGlob
Piotr Drożdż
Dziennikarz i fotograf. Opublikował setki zdjęć w polskiej
i zagranicznej prasie górskiej. Autor wystaw o tematyce górskiej
i wspinaczkowej. Oficjalny fotograf międzynarodowych imprez
górskich i outdoorowych (Arc‘teryx Alpine Academy, International
Mountain Summit, Scandinavian Outdoor Summit).

Adrian Larisz
Fotograf, podróżnik, operator filmowy, laureat polskich i międzynarodowych konkursów fotograficznych. Pochodzi z Górnego Śląska.
Jego fascynację specyfiką i odrębnością tego regionu oddają pełne
refleksji, bardzo osobiste, czarno-białe zdjęcia. Podróżował po
Bałkanach oraz Europie Wschodniej. Często wraca do Mołdawii
i na Ukrainę. Pracował jako reporter i operator kamery w telewizji.
Obecnie freelancer.

Tomek Piech
Fotoreporter, reżyser i scenarzysta, absolwent Wrocławskiej
Szkoły Filmowej. Współpracował m.in. z „Guardianem”, „Gazetą
Wyborczą” i „Magazynem Sukces”. Robił zdjęcia także podczas
London Fashion Week oraz pracował jako fotoreporter w Afryce
(przez rok) i na Bliskim Wschodzie (kilka miesięcy). W fotografii
zadeklarowany zwolennik szkoły Magnum.

Maurycy Śmierzchalski
Artysta, fotograf, designer i realizator filmowy. Jest współautorem
dokumentu o Günterze Grassie oraz kilku albumów fotograficznych, m.in. Gdynia pod żaglami oraz Uśmiechnij się, jesteś w Gdyni.
Wykładowca fotografii oraz organizator warsztatów fotograficznych. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach,
m.in. w Polsce, w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech.
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Kolosy (przyznawanie nagród)

Nagroda im. Andrzeja Zawady

Kolosy wręczane są zawsze w marcu (wyjątkiem był rok 2002,
gdy ceremonia odbyła się w kwietniu). W trakcie trzech pierwszych
edycji Kolosów wybór laureatów był dwuetapowy. Kandydaci do
nagród najpierw prezentowali swoje dokonania podczas Ogólnopolskich Spotkań Podróżników w Gdyni, następnie Kapituła
wybierała najlepsze z nich i w ostatni dzień Spotkań ogłaszała
nominacje do Kolosów w poszczególnych kategoriach. Nominacja miała rangę wyróżnienia, sami nominowani zaś otrzymywali
zaproszenie do udziału w finale Kolosów. Pierwszy odbył się
w Wieliczce, dwa kolejne w Krakowie. Każdy składał się z prelekcji
osób nominowanych, posiedzeń Kapituły i ceremonii wręczenia
statuetek. Począwszy od Kolosów 2002 finał odbywa się w Gdyni,
w ostatni dzień Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy
i Alpinistów, Kapituła wybiera zaś od razu zwycięzców i wyróżnionych.

Nagroda połączona z grantem w wysokości piętnastu (początkowo dziesięciu) tysięcy złotych fundowanym przez prezydenta
Gdyni z przeznaczeniem na organizację wyprawy dla osoby lub
osób wybranych przez Kapitułę spośród kandydatów, którzy
zgłoszą projekt ciekawego i ambitnego przedsięwzięcia, wykażą
się obiecującym dorobkiem i nie przekroczyli określonego wieku
(początkowo było to dwadzieścia sześć lat, potem trzydzieści,
dziś trzydzieści pięć). Po raz pierwszy nagrodę – wraz z grantem
– przyznano 24 lutego 2002 roku. Wręczają ją zawsze prezydent
Gdyni oraz Anna Milewska, wdowa po Andrzeju Zawadzie.

Nagroda specjalna Kolosów
Honorowa nagroda, którą Kapituła wręcza co roku (począwszy
od edycji za rok 2004) w uznaniu dorobku lub dokonań ważnych
dla środowiska podróżniczego, a wykraczających poza kategorie,
w których przyznawane są Kolosy.

Czym są Kolosy?
Niby proste pytanie. Jeśli ktoś był, widział i poczuł tę atmosferę, najzwyczajniej wie,
nie ma o czym mówić, sprawa oczywista. A jeśli nie? Zacznijmy od definicji
Po pierwsze: Kolosy to nazwa pierwszych polskich nagród za
dokonania eksploracyjne przyznawanych corocznie począwszy
od marca 2000 roku.
Po drugie: Kolosy to nieoficjalna, ale powszechnie używana
nazwa Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów, największej w Europie imprezy podróżniczej, która każdego
marca odbywa się w Gdyni. Jej organizatorami są Urząd Miasta
Gdynia i agencja MART z Krakowa. Trwa trzy dni, podczas których
od rana do wieczora w ogromnej hali, mogącej pomieścić równocześnie nawet cztery tysiące widzów, zaadoptowanej tak, by
pełniła również funkcję sali kinowej, odbywają się prezentacje
(relacje, pokazy zdjęć oraz filmów) najciekawszych podróżniczych dokonań minionego roku kalendarzowego. Uzupełnieniem
pokazów są liczne wydarzenia towarzyszące: wystawy zdjęć,
seminaria specjalistyczne, spotkania z autorami książek czy targi
sprzętu outdoorowego. Kulminacyjny punkt programu to zawsze
ceremonia wręczenia nagród.
Po trzecie: I tu pojawia się trudność.
Bo Kolosy to również instytucja. Albo – ten termin będzie
bardziej odpowiedni – marka, pod którą realizowanych jest wiele
różnorodnych działań, których nadrzędny cel to popularyzacja
niekomercyjnej działalności eksploracyjnej, a także integracja
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polskiego środowiska podróżniczego. Pod szyldem Kolosów
działa m.in. strona internetowa, odbywają się także spotkania
z podróżnikami w różnych miastach Polski, nie tylko w Gdyni.
Przede wszystkim jednak Kolosy to ludzie.
Może i brzmi to jak egzaltowany slogan, ale co na to poradzić.
To ludzie są w całym tym przedsięwzięciu najważniejsi. (...)

Kolosy (nagrody)
Honorowe nagrody przyznawane dorocznie przez Kapitułę
Kolosów za dokonania zrealizowane (ukończone) w trakcie roku
poprzedzającego werdykt. A zatem, przykładowo, Kolosy 2006
to nagrody przyznane podczas imprezy odbywającej się w marcu
2007 za osiągnięcia roku 2006. Kapituła, którą od roku 2010
wspiera ciało doradcze, Rada Kolosów, nagradza osiągnięcia
w pięciu równorzędnych kategoriach: „Podróże”, „Żeglarstwo”,
„Alpinizm”, „Eksploracja jaskiń” oraz „Wyczyn roku”. Jedynym organizatorem Nagrody Kolosy jest MART.

Super Kolos
Honorowa nagroda przyznawana co roku przez Kapitułę
Kolosów za całokształt osiągnięć lub w uznaniu wybitnego historycznego dokonania zespołowego, zazwyczaj w jego rocznicę.

Nagrody publiczności
Honorowe nagrody za najlepszą prezentację oraz najlepszą
fotografię towarzyszącej Kolosom wystawy FotoGlob, przyznawane
w głosowaniu publiczności (począwszy od edycji za rok 2003).

Nagroda dziennikarzy
Honorowa nagroda przyznawana niezależenie od werdyktów
Kapituły w głosowaniu dziennikarzy akredytowanych podczas
finału imprezy (po raz pierwszy w edycji za rok 2000).

Statuetki
Laureaci Kolosów otrzymują statuetki przedstawiające postaci
nawiązujące wyglądem do słynnych Moai, posągów z Wyspy
Wielkanocnej. Podczas pierwszej ceremonii wręczenia nagród,
która odbyła się w kopalni w Wieliczce, statuetki przygotowano
z soli. Przed drugą edycją wykonano je z kamienia według projektu
studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ustalony wtedy
wzór Kolosa, z niewielkimi poprawkami, stosowany jest do dzisiaj.
Każda statuetka Kolosa jest rzeźbiona ręcznie, a więc niepowtarzalna. Od wielu lat wytwarza je ten sam krakowski kamieniarz.
Materiał, z którego są wykonane, to porfir – skała pochodzenia
wulkanicznego, podobnie jak tuf, z którego powstały Moai –
w średniowieczu stosowany do produkcji posągów i kolumn
(między innymi w rzymskim panteonie i w Hagii Sophii). Po wypolerowaniu nabiera charakterystycznego koloru (coś pomiędzy
purpurą a fioletem). „Zwykły” Kolos waży 6,3 kilograma, Super
Kolos – prawie dziesięć.
Powyższy tekst pochodzi z książki Piotra Tomzy,
Pokolenie Kolosów (W.A.B., Warszawa 2013, s. 6–9).

]] Żeglarstwo: Barbara Królikowska
]] Alpinizm: Marcin Miotk
]] Eksploracja Jaskiń: wyprawa zorganizowana
przez Sekcję Taternictwa Jaskiniowego Klubu
Wysokogórskiego Kraków
]] Wyczyn Roku: Jakub Postrzygacz
]] Nagroda Dziennikarzy: Piotr Opacian
]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
grupa młodych grotołazów na projekt
Hagengebirge 2006

Kolosy 2006
Gdynia

Galeria Sławy
Laureaci w latach 1999–2014

Kolosy 1999

Kopalnia Soli „Wieliczka”
]] Super Kolos: Andrzej Zawada wraz z zespołem
]] Podróże: Romuald Koperski
]] Żeglarstwo: Janusz Kurbiel
]] Alpinizm: Jacek Fluder, Stanisław Piecuch
i Janusz Gołąb
]] Eksploracja Jaskiń: Andrzej Ciszewski
wraz z zespołem
]] Wyczyn Roku: Krzysztof Starnawski

Kolosy 2000
Kraków

]] Super Kolos: Grupa kajakowa
Canoandes ’79
]] Podróże: zespół pod kierownictwem
Wojciecha Wiltosa
]] Żeglarstwo: Jerzy Wąsowicz

]] Eksploracja Jaskiń: Zbigniew Rysiecki

]] Eksploracja Jaskiń: Kolosa nie przyznano

]] Wyczyn Roku: Sylwester Czerwiński

]] Wyczyn Roku: Andrzej Urbańczyk

]] Nagroda Dziennikarzy: Sylwester Czerwiński

]] Nagroda Dziennikarzy: wyprawa kajakowa
Himalayak 2003

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Sylwia Bukowicka

Kolosy 2002
Gdynia

]] Super Kolos: Ryszard Schramm
]] Podróże: zespół pod kierownictwem
Marka Tomalika

]] Wyczyn Roku: Janusz Bochenek
]] Nagroda Dziennikarzy: Michał Thlon,
Piotr Różalski

Kolosy 2001
Kraków

]] Super Kolos: Ludomir Mączka
]] Podróże: Łukasz Henzel i zespół
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]] Żeglarstwo: Jacek Wacławski
]] Alpinizm: Marcin Tomaszewski,
Krzysztof Belczyński i Dawid Kaszlikowski

]] Wyczyn Roku: Kolosa nie przyznano
]] Nagroda Dziennikarzy: Anna Baran

]] Wyczyn Roku: Arkadiusz Mytko

]] Eksploracja Jaskiń: Kolosa nie przyznano

]] Nagroda Dziennikarzy: Arkadiusz Mytko

]] Super Kolos: Krzysztof Birkenmajer

]] Wyczyn Roku: Grzegorz Szyszkowski

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Wojciech Kozub

]] Nagroda Specjalna: Nagrody nie przyznano

]] Nagroda Dziennikarzy: Romek i Jonasz Zańko
]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Adam Pustelnik

Kolosy 2010
Gdynia

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Andrzej Muszyński

Kolosy 2013
Gdynia

]] Podróże: Kazimierz, Noe i Nel Ludwińscy
]] Żeglarstwo: Ryszard Wojnowski
i załoga jachtu „Lady Dana 44”

]] Super Kolos: Piotr Pustelnik

]] Alpinizm: Marcin Tomaszewski
i Marek Raganowicz

]] Nagroda Specjalna: Jarosław Frąckiewicz

]] Eksploracja Jaskiń: Marcin Gala

]] Super Kolos: Krzysztof Baranowski

]] Podróże: Magdalena Skopek

]] Wyczyn Roku: Michał Kozok

]] Żeglarstwo: Jerzy Radomski

]] Super Kolos: Marek Kamiński i Wojciech Moskal

]] Nagroda specjalna: Marek Kaczanowski,
Maciej Łęgowski i członkowie 7. Gdańskiej
Integracyjnej Drużyny Harcerskiej Keja

]] Nagroda Dziennikarzy: Dominik Szmajda,
Andrzej Kozłowski, Maciej Mizgajski,
Michał Rogacki

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Maciej Ciesielski

Kolosy 2004
Gdynia

KOLOSY 2007
Gdynia

]] Eksploracja jaskiń: Kolosa nie przyznano

]] Podróże: Kinga Choszcz i Radosław
„Chopin” Siuda

]] Nagroda Specjalna: Michał Gąsiorowski
i Tomasz Gorazdowski

]] Alpinizm: Kolosa nie przyznano

]] Alpinizm: Wyprawa zimowa na Sziszapangmę:
Piotr Morawski, Simone Moro, Jacek Jawień,
Dariusz Załuski i Jan Szulc (kierownik)

]] Super Kolos: Stanisław Szwarc-Bronikowski

]] Super Kolos: Andrzej Ciszewski

]] Eksploracja Jaskiń: Członkowie Sekcji
Grotołazów Wrocław i Sekcji Speleologicznej
„Niedźwiedzie”

]] Eksploracja Jaskiń: Kolosa nie przyznano

]] Alpinizm: Łukasz Depta, Piotr Głuszek
i Wojciech Kozub

Gdynia

Gdynia

]] Żeglarstwo: Tadeusz Natanek

]] Żeglarstwo: Załoga jachtu „Stary”

Kolosy 2003

Kolosy 2009

]] Żeglarstwo: Tomasz Cichocki
]] Alpinizm: Wyprawa zimowa na Gaszerbrum I

]] Alpinizm: Kolosa nie przyznano

]] Żeglarstwo: Jindrích Kuchejda,
Michal Nešvara i Ivan Orel

]] Wyczyn Roku: Kolosa nie przyznano

]] Podróże: Andrzej Muszyński

]] Podróże: Mikołaj Książek, Katarzyna Gembalik

]] Alpinizm: Jacek Czyż

]] Eksploracja Jaskiń: grupa grotołazów
pod kierownictwem Daniela Oleksego

]] Nagroda Specjalna: Nagrody nie przyznano

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Członkowie AKT Watra

]] Żeglarstwo: Kolosa nie przyznano

]] Podróże: Anna i Jakub Urbańscy

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Tomasz Fiedorowicz

]] Super Kolos: Henryk Jaskuła

]] Nagroda Dziennikarzy: Henryk Widera

]] Nagroda specjalna: Kinga Choszcz

]] Podróże: Arkadiusz Milcarz

]] Alpinizm: Anna Czerwińska

Gdynia

]] Wyczyn Roku: Marek Klonowski
i Tomasz Mackiewicz

]] Podróże: Magdalena Nitkiewicz i Paweł Opaska

]] Nagroda specjalna: Mieczysław Parczyński

]] Nagroda Dziennikarzy: Jacek Karaś
i Rafał Świętoniowski

Kolosy 2012

]] Super Kolos: Krzysztof Wielicki

]] Żeglarstwo: Kolosa nie przyznano
]] Eksploracja Jaskiń: grupa grotołazów
z Nowego Sącza pod kierownictwem
Marka Lorczyka

]] Eksploracja Jaskiń: Wielkopolski Klub
Taternictwa Jaskiniowego

]] Eksploracja Jaskiń: Kolosa nie przyznano
]] Wyczyn Roku: Jan Mela
]] Nagroda Dziennikarzy: Wyprawa zimowa
na Sziszapangmę
]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Dominik Bac, Sławek Skalmierski i Jacek
Wacławski

]] Wyczyn Roku: Lech i Wojciech Flaczyńscy
]] Nagroda dziennikarzy: Lech i Wojciech
Flaczyńscy
]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Sławek Kunc i Piotr Tomza

Kolosy 2008

]] Alpinizm: Simone Moro, Denis Urubko,
Cory Richards
]] Eksploracja Jaskiń: Artur Kozłowski
]] Wyczyn Roku: Sylwester Czerwiński
]] Nagroda Dziennikarzy: Jerzy Radomski
]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Tomasz Kowalski

Kolosy 2011
Gdynia

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Grzegorz Gontarz, Szymon Gontarz,
Piotr Zaśko

Kolosy 2014
Gdynia

]] Super Kolos: Janusz Kurczab
]] Nagroda Specjalna: Aleksander Doba
]] Podróże: Piotr Strzeżysz

]] Super Kolos: Aleksander Doba

]] Żeglarstwo: Ryszard Wojnowski

]] Nagroda Specjalna: Sztafeta Afryka Nowaka

]] Alpinizm: Adam Pustelnik

]] Podróże: Paweł Kilen

Gdynia

]] Żeglarstwo: Bronisław Radliński

]] Eksploracja Jaskiń: Sopocki Klub Taternictwa
Jaskiniowego i Sekcja Grotołazów Wrocław

]] Super Kolos: Krystyna Chojnowska-Liskiewicz

]] Alpinizm: Kolosa nie przyznano

]] Wyczyn Roku: Sebastian Kawa

]] Nagroda Specjalna: Marek Kalmus

]] Eksploracja Jaskiń: Wyprawa Hoher Göll 2011

]] Podróże: Jakub Pająk

]] Wyczyn Roku: Piotr Kuryło

]] Nagroda Dziennikarzy: Krzysztof Gutteter,
Eliza Kugler, Paula Rettinger-Wietoszko,
Krzysztof Podniesiński i Marta Żuchowska

]] Super Kolos: Kazimierz Kowalski

]] Żeglarstwo: Tomasz Lewandowski

]] Nagroda Dziennikarzy: Piotr Kuryło

]] Nagroda specjalna: Andrzej Urbanik

]] Alpinizm: Kinga Baranowska

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Aleksandra Dzik

Kolosy 2005
Gdynia

]] Podróże: Piotr Opacian

]] Nagroda imienia Andrzeja Zawady:
Grzegorz Gawlik
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Pięć lat w Indiach
Marysia i Sebastian Domżalscy z dziećmi
(Michasiem, Janką i Basią)

Piątek, 11 marca 2016 r.
DZIEŃ FOTOPLASTYKONU, PODRÓŻY I WYCZYNU
Prowadzący: Dariusz Podbereski
11.00–11.05

OTWARCIE 18. OSPŻIA
oraz KOLOSÓW (za rok) 2015

11.05–14.00 – BLOK I
Do domu okrężną drogą,
czyli autostopowa sztafeta kulturowa
Anna Mochnacka, Jonathan Barrett
Podróżnicza para, katowiczanka i londyńczyk, na trwającej
prawie okrągły rok wyprawie przez połowę świata. Z Ankary
przez Iran i Azję Środkową aż po Chiny i Mongolię, a następnie
z powrotem: przez Rosję i kraje bałtyckie do domu. Łącznie ponad 37 tys. km „autostopowej sztafety kulturowej”,
jak nazwali swoją podróż (choć zdarzało im się przemieszczać też pociągami i autobusami). W każdym kraju starali się
nauczyć czegoś nowego (a to grać w szagaj w Mongolii, a to
przyrządzić qurutob w Tadżykistanie), by potem przekazać tę
wiedzę dalej, a w zamian zdobyć kolejne rzadkie umiejętności
(np. jak przyrządzić tradycyjny kwas chlebowy), przekonując
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siebie i innych, że ludzi, niezależnie od tego, gdzie mieszkają,
znacznie więcej łączy niż dzieli.

Polski Strażnik Mrozu w podróży na Biegun Zimna
Jerzy Arsoba, Igor Skawiński
Pomysł to podstawa. Szczecińscy podróżnicy mało tego, że
wybrali się aż do Jakucji na jedyny w swoim rodzaju festiwal
„Biegun zimna”, którego finał odbywa się w wiosce Ojmiakon,
uchodzącej za najzimniejsze na Ziemi miejsce stale zamieszkane przez ludzi, to jeszcze zabrali ze sobą na imprezę specjalnego gościa. Polski Strażnik Mrozu, którego kostium i osobowość sami stworzyli, dołączył do tak szacownych postaci jak
rosyjski Dziad Mróz i Sagan Ubugan z Buriacji. Tak przypadł
wszystkim do gustu, że jakucki Czyshaan zaprosił go do siebie na stałe i obiecał mu własną komnatę w swojej lodowej
rezydencji. Tyle część oficjalna. Poza tym Arsoba i Skawiński
poznali jeszcze rzeźbiarza w lodzie, jechali saniami zaprzęgniętymi w jelenie, zwiedzili muzeum mamutów i odbyli
dziesiątki spotkań z dziećmi – w przedszkolach, sierocińcach
i internatach rosyjskiej Północy.

Do Indii, na pięcioletni kontrakt do Delhi, wyjeżdżali „za pracą”
i w trójkę. Wrócili – w piątkę oraz pełni wrażeń i wspomnień
z niezliczonych podróży do wszystkich zakątków subkontynentu. Dysponując wygodną i bezpieczną bazą w stolicy, starannie przygotowywali kolejne wypady, podczas których wspólnie
z dziećmi (córki, Janka i Basia, urodziły się już w Azji) wtapiali się
w Indie i chłonęli miejscową kulturę. Nie zawsze było to łatwe
(szczególnie na lokalną, pikantną kuchnię młodzież reagowała
bez entuzjazmu), ale za to dostarczyło im niezapomnianych
przeżyć. Opowiedzą m.in. o tym, jak wędruje się z maluchami
przez Himalaje, dlaczego w Cherapunjee nad rzekami wiszą
żyjące mosty i ile osób może się zebrać na raz w jednym miejscu
podczas święta Kumbh Mela (mały spoiler: naprawdę dużo).

Jądro Afryki
Dominik Szmajda
Kolosowej publiczności przedstawiać go nie trzeba. Tym razem
jednak niektórych pewnie zaskoczy: latem ubiegłego roku
Dominik Szmajda rower zostawił w domu i ruszył do samego
serca Afryki – lasu równikowego w Parku Narodowym Salonga
w Demokratycznej Republice Konga. Chciał przejść go pieszo
– samotnie i bez niczyjej pomocy. Nie tak łatwo o większe
wyzwanie. Co z tego wyszło? Rzeczywistość, przede wszystkim warunki poruszania się w deszczowym lesie, zmusiły go
do rewizji planów, lecz i tak dał radę pokonać ponad 350 km
tropikalnej puszczy. Spłynął też kilkadziesiąt kilometrów
dłubanką po urzekającej rzece Lokoro. Samotności, o której
marzył, nie zaznał, przywiózł za to całe mnóstwo opowieści.
A opowiadać umie.

Etiopia na nowo odkryta
Iwona, Michał i Maciek Guciowie
Jeśli ktoś wciąż wyobraża sobie Etiopię na modłę opisaną
w Cesarzu przez Ryszarda Kapuścińskiego, powinien jak
najszybciej zaktualizować dane. Dziś kraj leżący na Wyżynie
Abisyńskiej to jedno z największych, najludniejszych i najszybciej rozwijających się gospodarczo państw w Afryce. Pełne
kontrastów – z nowoczesnymi inwestycjami tuż obok miejsc,
w których czas zatrzymał się setki lat temu – i mieszających
się wpływów islamu, chrześcijaństwa oraz rdzennych tradycji
afrykańskich. Iwona, Michał i Maciek Guciowie w trakcie miesięcznej podróży po Etiopii starali się poznać jej najróżniejsze
oblicza: łapali stopa w Afarze, oglądali hipopotamy w jeziorze
Awasa, trafili do slumsów Soddo, nie odmawiali sobie też
żucia khatu.

14.00–14.20 – PRZERWA
14.20–16.35 – BLOK II
Europa krok po kroku
Anna i Wiktor Jesionkowie
Małżeński spacer przez pół kontynentu. Anna i Wiktor Jesionkowie kupili bilet w jedną stronę do Norwegii, dotarli do najdalej
wysuniętego na północ krańca Europy, przylądka Nordkinn,
i stamtąd rozpoczęli 5-miesięczną wędrówkę do rodzinnego
Gdańska. Przez cały czas na własnych nogach, nie skracając
sobie drogi choćby o kawałek, co wymagało sporej dozy zacięcia i sprytu. Doświadczyli wszystkich pór roku, przechodząc
od wietrznej, zaśnieżonej tundry, przez brzęczącą komarami
tajgę, aż po słowiańskie lasy. Finowie zapraszali ich do sauny,
Polacy na herbatę, Rosjanie częstowali warzywami z ogródka,
a Estończycy jabłkami z sadu. Przemierzając Europę krok po
kroku (łącznie 3500 km!), odkrywali jej nieznane oblicze. Mało
tego – wcale nie zamierzają na tym poprzestać i szykują się
już, by swój spacer kontynuować na południe.

Kamperem z równika na Ziemię Ognistą
Barbara i Andrzej Grzegorzewscy z dziećmi
(Kają, Konradem i Kacprem)
Zamiast załamywać ręce nad tym, jak po utracie pracy utrzymać siebie i trójkę dzieci (najmłodsze właśnie przyszło na
świat), Barbara i Andrzej zapakowali się całą rodziną do
samolotu. Bilety kupili w jedną stronę – do Quito. Po półtora
miesiąca w Ekwadorze doszli do wniosku, że podróżowanie
w piątkę po Ameryce Południowej lokalnym transportem to
jednak lekka przesada. I kupili kampera. A dokładnie – starego
dodge’a, który służył wcześniej parze belgijskich obieżyświatów. Odtąd podróż zyskała nową jakość, czego zapowiedzią
był już pierwszy nocleg „na dziko”, spędzony w towarzystwie
peruwiańskiej trupy cyrkowej. W drodze Grzegorzewscy byli
łącznie aż przez dziewięć miesięcy, oprócz Ekwadoru i Peru
zwiedzając również Boliwię, Chile i Argentynę. Pokazali dzieciom góry, pustynie, turkusowe laguny oraz lodowce, przede
wszystkim zaś to, jak wspaniałym i wzbogacającym doświadczeniem może być podróż.

Ania i Franek w podróży
Anna i Łukasz Cybińscy
468 dni, 24 kraje i 5 kontynentów. Wszystko zaczęło się od
podróży koleją transsyberyjską do Irkucka. Na wstępie zachwycili się Bajkałem, a potem było już tylko lepiej: mongolskie
stepy, wędrówka wokół himalajskich szczytów, surfing na Bali
i w Nikaragui, Amazonka, zjazd na rowerach Drogą Śmierci
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w Boliwii i skok ze 120 m z najwyższej huśtawki na świecie.
A do tego całe mnóstwo kontrastów: nocleg w kamiennej chacie przy -20° C, kiedy indziej zaś w drapaczu chmur z widokiem
na całe Miami. Kosmopolityczne metropolie USA i Kanady albo
odcięte od świata wioski komunistycznej Kuby. Świat spodobał
im się na tyle, że już planują kolejne podróże.

Szkoły (dookoła) świata
Eliza i Wojciech Łopacińscy z dziećmi (Łucją i Wojtkiem)
Ponad rok z dwójką dzieci w nieustannej podróży (łącznie
114 tys. przebytych km) bez choćby jednego noclegu spędzonego w hotelu. Łopacińscy, korzystając przede wszystkim
z ludzkiej gościnności, objechali świat dookoła i odwiedzili
przy tym prawie 40 krajów. Za życzliwość i dobrą wolę rewanżowali się swoim gospodarzom tym samym, zaś ich dzieci,
11-letnia Łucja i 14-letni Wojtek, prowadziły w szkołach na
całym świecie prelekcje, opowiadając swoim rówieśnikom
o Polsce (w sumie kilkadziesiąt prezentacji po angielsku
oraz hiszpańsku). Mało tego – cała czwórka zdobyła też dwa
6-tysięczniki (wulkan Chachani w Peru i Huyana Potosi w Boliwii) i stanęła na wierzchołku Kilimandżaro. Nie obyło się
też bez niespodzianek, w szczególności gastronomicznych
– w Chinach Wojtek zjadł mięso z psa, jego tata zaś świnkę
morską, a w Wietnamie wszyscy spróbowali ruszającego się
jeszcze serca kobry.

16.35–16.55 – PRZERWA
16.55–19.45 – BLOK III
Piechotą przez Bajkał
Jan Faściszewski
Ubiegłej zimy Jan Faściszewski zrealizował marzenie, które
zrodziło się w jego głowie kilka lat temu, kiedy wędrował
po zamarzniętych akwenach Laponii. Za cel postawił sobie
przejście po lodzie najgłębszego jeziora świata – Bajkału.
Wraz z Przemysławem Szaparem, w temperaturach sięgających -35° C i wietrze wiejącym do 40 m/s pokonali
700 km lodowej pustyni z okolic Niżnieangarska (z punktu
najdalej wysuniętego na północ jeziora) do Kułtuku (na
krańcu południowozachodnim). Dokonali tego w zaledwie
20 dni, maszerując na nartach śladowych oraz w specjalnie
do tego celu przygotowanych łyżwach. Syberyjskie „morze”
zaskoczyło ich kapryśną pogodą, a przeprawę z 60-kilogramowym (na osobę) ekwipunkiem ciągniętym na saniach
(pulkach) dodatkowo utrudniała zmienna grubość pokrywy
lodowej (tak bardzo zmienna, że miejscami w ogóle jej
brakowało).
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Tratwą po Rio Madidi

Selwa. Kolejna odsłona

Marcin Stencel, Piotr Dudojć

Emil Witt, Krystyna Błauciak

Park Narodowy Madidi w Boliwii to jedno z najbardziej bioróżnorodnych miejsc na Ziemi (niestety, jego ekosystem zagrożony jest przez plany budowy elektrowni wodnej oraz nowej
drogi). Na przełomie sierpnia i września udali się tam dwaj
gdyńscy podróżnicy, Piotr Dudojć i Marcin Stencel. Wyprawa
zajęła im z górą 3 tygodnie. Po dotarciu pieszo przez las równikowy do konfluencji rzek Madidi i Flory, zbudowali tratwę
z drzewa balsowego, a następnie spłynęli na niej 250 km
w dół Rio Madidi. Po 11 dniach dotarli do Puerto Serima,
gdzie zdecydowali się zakończyć spływ. Przemierzając park,
spotkali zaledwie 5 ludzi, za to niezliczone ilości zwierząt –
m.in. endemiczne małpy golden palace, jadowite płaszczki
oraz jaguara.

Triathlon po polsku
Przemysław Wołoszyk
Jeden człowiek i trzy samotne wyprawy przez Polskę, każda
na inną modłę. Najpierw, w 2010 r., pieszo z Bieszczadów na
Hel (to wtedy powstał pomysł, by na marszu nie poprzestać):
1000 km w 24 dni. Potem (za drugim podejściem, w 2013 r.) od
Baraniej Góry aż po Bałtyk w kajaku – 1047 km w 2 tygodnie.
I wreszcie w ubiegłym roku – 2500 km na rowerze w 12 dni
dookoła Polski. Toruński przewodnik zaczął podróżować, by
poradzić sobie z traumą po śmierci ojca. Udało mu się, ale
bycie w drodze dało mu również to, czego się nie spodziewał
– otworzyło umysł, pozwoliło uwierzyć w siebie i natchnęło
do tego, żeby podobne przedsięwzięcie zrealizować teraz na
jeszcze większą skalę.

Zmartwychwstać w Tybecie
Grzegorz Szyszkowski
Laureat Kolosa w kategorii „Wyczyn roku” za rowerową ekspedycję Altiplano 2006 wraca do Gdyni, by opowiedzieć o swojej
ostatniej wyprawie – samotnym przejeździe przez Wyżynę
Tybetańską z Xining do Golmud. Jesienna aura, mordercze
podjazdy (momentami z 90-kilowym bagażem w sakwach),
wysokość (przez większość czasu powyżej 4000 m n.p.m.) i prawie jedna trzecia trasy off-roadem. Łącznie 2250 km w poziomie przy ponad 33 tys. m przewyższeń (dla porównania:
kolarze startujący w Tour de France pokonują w trakcie wyścigu
ok. 25 tys. m różnicy wzniesień). A wszystko to w niewiele
ponad miesiąc. „Spędzając w Tybecie dzień na rowerze, rano
się rodzisz, potem umierasz, by wieczorem, już w namiocie,
zmartwychwstać” – mówi Szyszkowski, zapowiadając powrót
w naprawdę nieprzeciętnym stylu.
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Choć ma zaledwie 20 lat, Emil Witt do Amazonii wybrał się już
po raz trzeci (w ubiegłym roku otrzymał na Kolosach wyróżnienie). Tym razem, wspólnie z Krystyną Błauciak, eksplorował
głównie obszary zamieszkane przez Indian Ashaninka, docierając w górę biegu rzeki Chinchivani. Po wielu tygodniach
wytrwałych starań podróżnikom udało się nagrać przekazywane z pokolenia na pokolenie pieśni i mity Ashaninków oraz
wykonać dokumentację skrytych w puszczy centralnego Peru
inkaskich petroglifów. Oprócz tego wędrowali po ścieżkach
używanych przez keczuańskich pasterzy (nierzadko na wysokościach sięgających prawie 4000 m n.p.m.), przedzierali się
przez dziewiczą puszczę oraz fotografowali dzikie zwierzęta
(m.in. drzewołazy).

19.45–20.05 – PRZERWA
20.05–22.20 – BLOK IV
Z miłości do, czyli Afryka 2x2
Elżbieta Wiejaczka, Tomasz Budzioch
Ona kocha Afrykę. On – rower. Pomysł na podróż poślubną
narodził się więc błyskawicznie, choć żadne z nich nie
pamięta, kto zaproponował, by była tak długa. W ciągu ponad
4 miesięcy Elżbieta i Tomek przemierzyli wspólnie na

jednośladach ponad 7,5 tys. km, pokonując dystans w poprzek
kontynentu od Atlantyku (start w Swakopmund w Namibii)
aż po Ocean Indyjski (meta w Mombasie w Kenii). Odwiedzili po drodze Zambię, Botswanę, Zimbabwe, Mozambik,
Malawi, Tanzanię, Burundi, Rwandę oraz Ugandę, mierząc
się na trasie z własnymi fizycznymi ograniczeniami, zmęczeniem, stanem dróg (niekoniecznie sprzyjającym rowerzystom)
oraz trudnościami w zdobyciu jedzenia. Test 24 godzin na
dobę spędzanych razem w każdych warunkach zdali jednak
pomyślnie i gdyby mieli jeszcze raz ruszać w drogę, zrobili by
to znów bez wahania.

Alpejskie przełęcze albo rowerowa przymiarka
Anna Kwidzińska
Z Wiednia do Wrocławia można dojechać na różne sposoby,
Anna Kwidzińska wybrała raczej trudniejszy. Po pierwsze:
samotnie. Po drugie: rowerem. Po trzecie: przez Alpy. Podczas
ponad 2-miesięcznej wyprawy wjechała aż na 41 przełęczy
(2 razy więcej niż planowała), w tym najwyższą, Passo dello
Stelvio, przewieszoną na wysokości 2757 m. Potem zaś oczywiście z każdej z nich zjechała. Odwiedziła po drodze Austrię,
Włochy, Liechtenstein, Szwajcarię, Francję oraz Monaco, spotkała wspaniałych ludzi i (o ile to możliwe) jeszcze bardziej
rozmiłowała się w górach. Zdobytego doświadczenia 26-letnia
inżynier i muzyk nie zamierza zmarnować i już teraz planuje
kolejną samotną rowerową „Crown Pass Cycle Expedition”.
Tym razem w Himalaje.
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Amazonka 2015

Islandia. I o to chodzi

Marcin Gienieczko

Rafał Bauer

Kilkuetapowy trawers Ameryki Południowej z użyciem roweru
i canoe, rozpoczęty na pacyficznej Playa Cerro La Virgen w Peru,
z metą – pokonaną biegiem – w miejscowości Moskiero nad
zatoką Marajó u wybrzeży Atlantyku w Brazylii. Pierwszą fazą
wyprawy był rowerowy przejazd przez Andy. Marcin Gienieczko pokonał w ten sposób ok. 700 km i dotarł do peruwiańskiego San Francisco nad rzeką Apurimac. Tu rozpoczął się
etap drugi – spływ systemem rzecznym Amazonki. Podróżnik,
zmagając się m.in. z popowodziowym stanem wody, przemierzył w canoe blisko 6000 km, co zabrało mu 94 dni. W części
podróży towarzyszył mu Gadiel Sanchez Rivera. Ostatni odcinek ekspedycji Gienieczki to kilkunastogodzinny bieg (81 km)
z Belém na finisz. W deszczu i z polską flagą.

Długodystansowy chodziarz z zamiłowaniem do niskich temperatur, który na trasy swoich „spacerów” najchętniej wybiera
północne rubieże Europy. Kilka lat temu samotnie przemierzył
piechotą Szkocję, ostatniego lata zaś podobnego wyczynu
dokonał na Islandii. W wyjątkowo niesprzyjającej pogodzie (jak
mówili miejscowi: najpaskudniejsze lato od prawie czterech
dekad) pokonał 560-kilometrowy dystans z Rifstangi na północy
wyspy do Kotlutangi na południu w niespełna dwa tygodnie.
A to znaczy, że jego średni dzienny „urobek” wynosił ponad
50 km. Zmagając się z wiatrem, kontuzją stawu biodrowego,
brakiem wody i wulkanicznym pyłem, a do tego dźwigając
25-kilogramowy plecak, jakimś cudem znalazł jeszcze czas i siły
na robienie zdjęć i nakręcenie kamerą kilku znakomitych ujęć.

Sobota, 12 marca 2016 r.
DZIEŃ GÓR, PODRÓŻY, WODY I WYCZYNU
Prowadzący: Sylwia Bukowicka, Radosław „Chopin” Siuda
10.00–12.50 – BLOK V
Lodowe krainy
Maciej Sodkiewicz, Ewa Banaszek
Kpt. Maciej Sodkiewicz i grupa przyjaciół z Sekstant Expedition Team w długim rejsie przez północny Atlantyk i Ocean
Lodowaty. Celem wyprawy była eksploracja „lodowych krain”,
czyli rzadko odwiedzanych przez żeglarzy zakątków Arktyki,
zaś ukoronowaniem przedsięwzięcia dotarcie 16-metrowym
jachtem „Barlovento II” do szerokości geograficznej 82°37 N.
To światowy rekord – nigdy wcześniej jacht sportowy nie
dotarł aż tak daleko na północ bez wmarzania w lód. Podczas
podróży, która odbyła się latem 2014 r. i była kontynuowana
rok później („Dogrywka z Arktyką”), żeglarze m.in. gościli w inuickich osadach na wschodnim wybrzeżu Grenlandii, żeglowali
w fiordach i szczęśliwie wylądowali na wyspie Jan Mayen.

Selma-Antarktyda-Wytrwałość.
Żeglarska Wyprawa na Morze Rossa
Piotr Kuźniar
Rejs w stulecie jednej z najsłynniejszych ekspedycji w historii
odkryć geograficznych – wyprawy kierowanej przez sir Ernesta

Shackletona na statku „Endurance”. Załoga jachtu „Selma Expeditions” z kapitanem Piotrem Kuźniarem dopłynęła pod żaglami
do brzegów Zatoki Wielorybów na Morzu Rossa, ustanawiając
w ten sposób rekord świata w żegludze jak najdalej na południe. W trakcie rejsu, do którego przygotowania trwały ponad
5 lat, jego uczestnicy, łącznie 11 osób, żeglowali w temperaturach poniżej minus 20° C, płynęli przez zamarzające morze,
2-krotnie opłynęli Przylądek Horn, dokonali też pierwszego
polskiego wejścia na jedyny aktywny wulkan Antarktydy –
Erebus (3794 m) i dotarli do Wyspy Piotra I na Morzu Bellingshausena. Za swój największy sukces uznają jednak to, że po
blisko 3 miesiącach spędzonych wspólnie na 20-metrowym
jachcie, zakończyli wyprawę jako grupa przyjaciół.

Narvik 2015
Maciej Krzeptowski
Rejs złożonej głównie z uczniów oraz studentów załogi dowodzonej przez kpt. Macieja Krzeptowskiego na trasie ze Szczecina na Spitsbergen i z powrotem. Dla części uczestników było
to pierwsze w życiu zetknięcie się z morzem, dla innych – okazja, by przekroczyć pod żaglami koło podbiegunowe. Czyli, jak
przystało na tradycję wypraw odbywanych na jachcie „Stary”
(dla przypomnienia: Kolos 2007 za wyprawę wokół Ameryk
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– jeden z najważniejszych polskich rejsów ostatniego piętnastolecia), połączenie przygody, edukacji i eksploracji. A w praktyce: ponad 4 tys. mil morskich i przystanki w 18 portach Danii,
Szwecji oraz Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc
ważnych dla historii Polski. Rejs odbywał się w 75. rocznicę
walk o Narwik, miał też na celu przypomnienie rejsu jachtów
„Zew morza” i „Mariusz Zaruski” sprzed prawie sześciu dekad,
w trakcie którego polscy żeglarze po raz pierwszy w historii
przekroczyli krąg polarny.

Żeglarskie katharsis
Mariusz Koper
Realizacja marzenia o żegludze po najtrudniej dostępnych
wodach świata. Niezwykły rejs wykonanym z laminatu jachtem
„Katharsis II” z Hobart na Morze Rossa, poza granicę paku lodowego aż do Zatoki Wielorybiej, czyli w miejsce, do którego nie
dotarł wcześniej żaden żaglowiec (rekord świata w żegludze
jak najdalej na południe niespełna tydzień później poprawiła
„Selma”, dopływając jeszcze bliżej bieguna). Po drodze kapitan
i jego 8-osobowa załoga mierzyli się ze sztormami na Oceanie
Południowym (monstrualne fale oraz lodowate wiatry wiejące
z prędkością do 120 km/h), z Barierą Lodową Rossa oraz krami
o powierzchni piłkarskich boisk. Udało im się też zakotwiczyć
i wylądować na Wyspie Franklina. Doświadczyli zniewalającego, surowego piękna antarktycznego krajobrazu oraz
prawdziwego braterstwa w warunkach, w których nie da się
niczego udawać.

Dzień trzeci, czyli na pontonach
wokół Spitsbergenu
Ryszard Siwecki
Na pomysł włóczęgi małymi łodziami po wodach Arktyki
wpadł jeszcze w l. 50 XX w. Stanisław Siedlecki (geolog, taternik
i polarnik, ojciec-założyciel Polskiej Stacji Polarnej Hornsund).
Udało się go zrealizować dopiero ćwierć wieku później podczas
wypraw kierowanych przez Ryszarda Schramma (Super Kolos
2002). Do udziału w nich zaproszony był Ryszard Siwecki.
Uczestniczył w przygotowaniach, ale ostatecznie w rejs nie
wypłynął. Po ponad trzydziestu latach postanowił dokończyć
to, co wtedy zaczął i na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego
roku wspólnie z Pawłem Paździorem, Piotrem Szucą i swoim
synem, Adamem, ruszył na wyprawę, o której marzył od tak
dawna. Używając do tego dwóch pontonów Zodiac, czterej
gdynianie w 28 dni opłynęli Spitsbergen (1600 km na morzu,
z czego większość wzdłuż bezludnych, skalistych lub pokrytych
lodowcami brzegów). Odwiedzili historyczne miejsca, spotkali
Wojtka Moskala (Super Kolos 2004), a raz nawet zjedli na
kolację fokę, dzieląc się nią z niedźwiedzicą.
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12.50–13.10 – PRZERWA
13.10–16.00 – BLOK VI
Rowerowe Jamboree 2015
Robert Popowski, Piotr Tomza, Piotr Wojtaszek
Uczestnicy nagrodzonej na Kolosach 2011 wyprawy „Afryka
Nowaka” wykorzystali swoje unikatowe doświadczenie w organizacji transkontynentalnych sztafet rowerowych i w ubiegłym
roku znów ruszyli w drogę – tym razem przez Azję. Połączyli siły
z harcerzami, promującymi kandydaturę Polski, jako gospodarza
Światowego Zlotu Skautów w 2023 r., i wspólnie pokonali na
rowerach ponad 12 tys. km z Warszawy do Yamaguchi w Japonii,
by dotrzeć na odbywające się tam 23. World Scout Jamboree.
W 7-miesięcznej podróży przez 13 krajów wzięło udział 56 osób,
które zmieniały się na trasie następujących po sobie 9 etapów. Na
każdym z odcinków pedałowało równocześnie od 4 do 10 harcerzy oraz„cywilów”. W Turcji czekała na nich (i na najmłodszego
uczestnika wyprawy, 8-letniego Roberta, jadącego na własnym
rowerze) sroga zima, w Pamirze przełęcze zawieszone na wysokości alpejskich szczytów, zaś na chińskiej pustyni z szosy zmyła
ich powódź. Mimo przeszkód, na Jamboree zdążyli.

Biegun ciepła.
Rowerami przez Pustynię Danakilską
Magdalena Mokrzan, Marcin Korzonek
Dwoje wrocławskich podróżników w ekstremalnej, 40-dniowej
wyprawie rowerowej po Etiopii. Ekstremalnej, bo jej najtrudniejszym etapem był przejazd ponad 500 km przez Pustynię
Danakilską bez wsparcia z zewnątrz. Kto jechał kiedyś rowerem
w pełnym słońcu, z pewnością doceni ten wyczyn. Magda
i Marcin, pedałując po niemal czarnej powierzchni pustyni,
w iście księżycowej scenerii, zmagali się na trasie z temperaturami sięgającymi 48° C i dotarli do osady Dallol, uznawanej
oficjalnie za najgorętsze zamieszkane miejsce na Ziemi (kryterium jest średnia roczna temperatura, wynosząca tu 35° C).
By się – choć to raczej nie najlepsze określenie – rozgrzać przed
podjęciem tego wyzwania, przemierzyli na rowerach ponad
700 km w górach północnej Etiopii (z Bahir Dar do Mekele
przez Gondar, Debark i Aksum).

Yukon bICEcle Quest
Kamila Kielar
Rower, samotność, góry, pustka, zwierzęta (znacznie więcej
wilków niż ludzi) i prawdziwa zima, taka z mrozem poniżej 40° C.
W trakcie samodzielnej wyprawy rowerowej przez północne terytoria Kanady Kamila Kielar radziła sobie z brakiem infrastruktury,
trudnościami z zaopatrzeniem, arktycznymi wiatrami i drogami
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całkowicie skutymi lodem. A do tego, żeby nie było zbyt monotonnie, raz na czas odstawiała jednoślad na bok i robiła sobie
wielodniowe wycieczki na nartach przez tundrę oraz wędrowała
po alaskańskich górach. Najbardziej spektakularny, najtrudniejszy
i zarazem najpiękniejszy odcinek jej zimowej podróży przez
Jukon to 800 km nieutwardzaną Dempster Highway, jedyną
niezamykaną na zimę drogą w Kanadzie prowadzącą aż nad
Ocean Arktyczny.

Wigilia wśród łowców głów
Witold Palak, Dorota Wójcikowska
Pełna zaskoczeń, półroczna podróż przez północne Indie na
motocyklu royal enfield – od Ladakhu aż po granicę z Birmą.
Witold Palak i Dorota Wójcikowska, kontynuując eksplorację
subkontynentu, tym razem zapuścili się m.in. do tzw. Seven
Sister States, regionu na północno-wschodnich rubieżach
kraju, który dopiero od niedawna otwarty jest dla turystów.
Przemierzali tam bezdroża Majuli, znajdującej się pośrodku
Brahmaputry największej zamieszkanej na stałe rzecznej wyspy
na świecie (o powierzchni stanowiącej niemal 10-krotność
Manhattanu), a na Boże Narodzenie dotarli do wioski niegdysiejszych łowców głów, Konyaków. Choć dziś są to chrześcijanie,
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praktykujący znacznie mniej spektakularny baptyzm, niektórzy
z nich od święta wciąż zakładają stroje z epoki. Jakby tego
było mało, zamiast karpia na wigilijny stół wjechało opium,
a żar do fajki wodnej podawał Dorocie osobiście sam Ankh,
król wioski.

Droga donikąd albo Talking Heads
na dwóch kółkach
Iwona i Krzysztof Nowakowie
To było w kwietniu, prawie dwa lata temu, rzecz działa się
w Kończycach Małych na Śląsku Cieszyńskim: wstali rano, zjedli
śniadanie, spakowali sakwy i ruszyli przed siebie. Papierowe
mapy i wskazówki napotkanych ludzi zaprowadziły ich aż do
Singapuru. Tam wsiedli w samolot do Turcji i ze Stambułu,
przez Bałkany, Austrię i Czechy wrócili do domu. W 11 miesięcy
przejechali na rowerach ponad 24 tys. km – w słońcu, deszczu,
wietrze i śniegu. Po co? „Nie jesteśmy poszukiwaczami skarbów, ani nie zostaliśmy skazani na banicję” – tłumaczą. „Nie
szukamy zaginionych światów, nie jesteśmy też pielgrzymami
lub Argonautami. Podróżujemy dla podróży. Bez celu, za to
z otwartymi głowami. Na łasce losu i na dwóch kółkach”.
Bez celu – może i tak, ale bynajmniej nie bez sensu.
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16.00–16.20 – PRZERWA
16.20–19.10 – BLOK VII
Wielki Szlak Himalajski
Joanna Lipowczan, Bartosz Malinowski
Licząca ok. 1700 km trasa od bazy pod Kanczendzongą do
miejscowości Hilsa na zachodzie Nepalu przy granicy z Tybetem uznawana jest za jeden z najtrudniejszych szlaków górskich na świecie. W najwyższym punkcie wysokość przełęczy
przekracza 6200 m, a ich pokonywanie wymaga zarówno
odpowiedniej aklimatyzacji, jak i sporych umiejętności technicznych. Joanna Lipowczan i Bartosz Malinowski, w trakcie
120 dni żmudnej wędrówki, jako pierwsi Polacy przemierzyli
tę długą i zjawiskowo piękną drogą w całości. Działali samodzielnie, bez wsparcia przewodników, tragarzy oraz kucharzy.
Niosąc cały swój ekwipunek na plecach, zmagali się z niskimi
temperaturami, huraganowymi wiatrami, brakiem wody i trudnościami nawigacyjnymi. Na metę dotarli w pierwszych dniach
stycznia 2016 r. – wyczerpani, ale szczęśliwi.

Pod ciemną skórą Filipin
Tomasz Owsiany
8 długich miesięcy spędził Tomasz Owsiany na Filipinach,
starając się dogłębnie poznać życie mieszkańców archipelagu,
wnikając pod jego podszewkę. Nie zadowalał się powierzchownymi obserwacjami, z reporterskim zacięciem drążył, szukając
prawdy tam, gdzie wcale niełatwo ją znaleźć. Udało mu się
– m.in. za sprawą znajomości języka tagalskiego – zyskać
zaufanie przedstawicieli kilku plemion i lokalnych społeczności, dzięki czemu mógł przyglądać się ich codziennym zajęciom naprawdę z bliska, często w nich uczestnicząc. Wspólnie
z nimi mieszkał (zdarzyło mu się nawet w kolonii karnej),
wyrabiał węgiel, orał ryżowiska, uczestniczył w ceremoniach
i celebrował święta. Poznał szamana uprawiającego czarną
magię i dotarł do obozu partyzantów na wyspie Mindanao.
Przeprowadził też sporo cennych wywiadów i dziesiątki zwykłych, szczerych rozmów z ludźmi, którzy rzadko mają bliski
kontakt z przybyszami z zewnątrz.

Pacjent zero. W piekle eboli
Wanda i Tadeusz Biedzcy
Reporterska wyprawa do dotkniętej epidemią eboli Afryki
Zachodniej. W lutym 2015 r. Wanda i Tadeusz Biedzcy, nie
mogąc uzyskać wiz, nielegalnie przedostali się łodzią rybacką
z portu Tanji w Gambii do przylądka Cap Verga w Gwinei,
a potem, też nielegalnie, morzem i lądem do Sierra Leone
oraz Liberii. Z bliska przyglądali się wysiłkom zmierzającym
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do zatrzymania wirusa – zarówno pracy lekarzy w szpitalach,
jak i krwawej, błagalnej ofierze składanej przez animistów.
Dotarli m.in. do wsi Meliandou, gdzie w grudniu 2013 r. zarejestrowano pierwszy śmiertelny przypadek choroby, od którego rozpoczęła się epidemia (tzw. pacjent zero). Rezultatem
półtoramiesięcznej podróży, podczas której odwiedzili także
Gambię, Senegal i Gwineę Bissau, jest wydana jesienią książka
W piekle eboli.

Not For Speed, czyli Azja rowerem
Ewa Świderska
Ta podróż miała być właśnie taka – nieśpieszna. Bez sztywnego planu, w kierunku wyznaczanym przez wiatr, panującą
aurę oraz przez spotkanych po drodze ludzi. Ewa Świderska
włóczyła się po Azji (z niewielkimi przerwami) od 2013 r. Przejechała tam łącznie 24 tys. km i odwiedziła 9 krajów. Wie już,
jak odstraszyć psy, ale z małpami idzie jej gorzej. Doszła też
do wniosku, że rower bez sakw zachowuje się dziwnie i niestabilnie. Podróż pomogła jej docenić to, co ma, i zrozumieć,
czego jej brakuje. Choć były chwile, że za chleb oraz porcję
ziemniaków oddałaby wiele misek ryżu, nie wyobraża sobie,
by miała do Azji nie wrócić.

Tagas Expedition, czyli Karakorum nieznane
Maciej Janczar, Tomasz Klimczak, Marcin Wernik,
Maciej Bedrejczuk
Czteroosobowa wyprawa do położonej w Karakorum doliny
Lachit, niedostępnej wcześniej dla alpinistów ze względów
politycznych. Polski zespół zdobył podczas niej dziewiczy szczyt
o wysokości 5809 m, wytyczając na jego północnej ścianie liczącą
1450 m drogę „Rollling (D)Ice”. Korzystając z prawa pierwszych
zdobywców wspinacze nadali mu również nazwę – Dream
Walker. Następnie zaatakowali kuluar przecinający północnowschodnią ścianę innego niezdobytego dotąd szczytu, aby po
trzech dniach wspinaczki osiągnąć grań na wysokości 6004 m.
Z tego miejsca, ze względu na nadchodzące załamanie pogody,
zespół postanowił zawrócić, nie osiągając wierzchołka. Linia,
która powstała, otrzymała nazwę „Polish Couloir”.

19.10–19.30 – PRZERWA
19.30–22.10 – BLOK VIII
Nowa, zimowa droga na Ścianie Trolli
Marcin Tomaszewski
Marcin Tomaszewski i Marek Raganowicz powoli nas do tego
przyzwyczajają: w ubiegłym roku znów dokonali jednego
z istotniejszych wspinaczkowych przejść w skali świata. Tym

razem za cel wzięli sobie ponadkilometrową, północną ścianę
Trollveggen w Norwegii, najwyższego pionowego klifu w Europie. Przez 19 dni zmagali się z zalodzeniem, huraganem Ola
i lawinami pyłowymi, znacznie spowalniającymi poruszanie,
noce zaś spędzali w podwieszanym na ścianie namiocie. Ciągle
jednak wytrwale parli w górę. W końcu, 9 lutego 2015 r., dopięli
swego: nowa droga, którą poprowadzili głównym spiętrzeniem
urwiska, stanowi piękną, samodzielną linię i jest dopiero drugą
w historii trasą wytyczoną na Ścianie Trolli w zimie. Nadali jej
nazwę „Katharsis”.

Chiński labirynt
Andrzej Ciszewski
Andrzej Ciszewski, laureat Super Kolosa 2009 i jeden z najlepszych grotołazów na świecie, od czterech lat systematycznie
eksploruje jaskinie w Chinach. W 2015 r. uczestnicy kierowanej
przez niego wyprawy, odbywającej się pod egidą PZA, prowadzili działalność w prowincjach Hubei i Chongqing. I znów
dokonali tam znaczących odkryć. W okolicach wioski Niu Lan
Ping Cun, nieopodal miasta Lichuan, kontynuowali eksplorację
w dziewiczym masywie, stanowiącym część pasma górskiego
Dalou Shanmai, gdzie odkrywali i kartowali korytarze m.in.
Jaskini Labiryntowej (3240 m długości) i Jaskini Meandrowej,
zaś w Da Chu Ping Dong osiągnęli głębokość 350 m. W sumie,

podczas trzech intensywnych tygodni, działali w 18 jaskiniach
i wykonali dokumentację kartograficzną 11 km korytarzy.
W wyprawie wzięło udział dziewięcioro grotołazów z Polski
oraz grotołaz z Instytutu Geologii Krasu w Guilin. Wyprawa
wspierała dwójka tłumaczy, bez których kontakt z miejscową
ludnością nie byłby możliwy.

Na ścianie w Syczuanie
Marcin Rutkowski, Wojciech Ryczer, Rafał Zając
Trudna wspinaczka wschodnią ścianą San Lan East (6250 m),
niezdobytego wcześniej szczytu w masywie Minya Konka
w chińskiej prowincji Syczuan. Uczestnicy trzyosobowej,
dolnosląsko-warszawskiej wyprawy PZA w ciągu 5 dni
akcji górskiej wytyczyli na niej piękną, prowadzącą eksponowanymi odcinkami, blisko półtorakilometrową drogę,
którą nazwali Hard Camping, a następnie, po kilkusetmetrowym trawersie grani, jako pierwsi stanęli na wschodnim
wierzchołku San Lian. Trudności oraz uroda drogi przerosły
oczekiwania. Jakość lodu nie była najlepsza, a boulderowe
odcinki okazały się piękne i bardzo wymagające. Nie obyło
się też bez „przygód”: zgubienia śpiwora oraz wpadnięcia
do szczeliny podczas zejścia. Ponieważ wszystko zakończyło
się szczęśliwie, satysfakcja z ostatecznego sukcesu była
tym większa.
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Patagonia. Tyszka & Wernix Expedition

Pod Podszewką Tatr

Agnieszka Tyszkiewicz, Marcin Wernik

Arkadiusz Brzoza

Dwie wyprawy do Patagonii i aż cztery znaczące przejścia
ambitnych dróg w jednym z najtrudniejszych wspinaczkowych
regionów świata. W styczniu 2015 r. Agnieszka Tyszkiewicz
i Marcin Wernik za cel wzięli słynnego Fitz Roya i po spędzeniu
dwóch biwaków w ścianie wspięli się na niego liczącą ponad
2000 m długości drogą „Supercanaletta”. Rok później działali
na Cerro Torre, zdobywając jej trzeci wierzchołek, Aguja
Standhardt. Dokonali tego jako pierwsi Polacy, piękną,
prowadzącą litym filarem drogą „Festerville”. Weszli także
– linią„Chiaro di luna” – na Aguja Saint Exupery. Na zakończenie
wyprawy Marcin, już bez Agnieszki, w międzynarodowym
zespole z Luką Bianco i Giacomo Deianą, wspiął się drogą
„Ragni” na będący marzeniem niemal każdego alpinisty
szczyt Cerro Torre.

Położony w Tatrach Zachodnich Bańdzioch Kominiarski to
trzecia najgłębsza jaskinia w Polsce. Historia jej eksploracji jest
długa – sięga jeszcze l. 60 XX w. – i pełna niespodziewanych
zwrotów. Zainspirowani opowieściami starszych kolegów
o tajemniczym i niedostępnym „trzecim dnie” jaskini, grotołazi
z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego kilka
lat temu postanowili zmierzyć się z wciąż nierozwiązanym
problemem eksploracyjnym, przez niektórych uważanym
za niemożliwy do rozwikłania. By tego dokonać, musieli
najpierw przedostać się przez błotno-wodny syfon znajdujący
się na końcu ponad 200-metrowego, opadającego, ciasnego
meandra. Sztuka ta udała im się po raz pierwszy siedem
lat temu, ale dopiero podczas ubiegłorocznej wyprawy za
niedostępnym syfonem wreszcie założyli biwak. Pozwoliło
im to odkryć nieznane wcześniej partie jaskini, przedostać
się za dwa kolejne syfony i wyeksplorować 568 m nowych
korytarzy, kominów i kaskad.

Niedziela, 13 marca 2016 r.
DZIEŃ FOTOPLASTYKONU I KOLOSÓW
Prowadzący: Dariusz Podbereski
10.00–12.50 | BLOK IX
Pieszo przez Salar de Uyuni
Mateusz Waligóra
Mateusz Waligóra, wyróżniony w poprzedniej edycji Kolosów
w kategorii „Wyczyn roku” za powtórzenie samotnego rowerowego trawersu Canning Stock Route w Australii, tym razem
wybrał się (zresztą nie po raz pierwszy) do Ameryki Południowej. I też trawersował. W ciągu 7 dni, taszcząc cały swój dobytek – w tym zapasy jedzenia i wody – na specjalnie do tego
przygotowanym wózku i nie korzystając z pomocy z zewnątrz,
przemierzył samotnie 170 km przez największą solną pustynię
świata, Salar de Uyuni, pokonując dystans z miejscowości
Llica do Colchani. Dokonał tego jako pierwszy Polak. Położone w Andach boliwijskich na płaskowyżu Altiplano gigantyczne, płaskie jak stół (różnica wzniesień wynosi zaledwie
– uwaga! – 41 cm) solnisko, z którym zmierzył się Waligóra, to
obszar całkowicie pozbawiony życia: zarówno flory jak i fauny.

Alpine Wall Tour 2015
Łukasz Dudek, Jacek Matuszek
Niezwykle ambitne, sportowe przedsięwzięcie, polegające
na przejściu w jednym sezonie trzech wielowyciągowych
alpejskich dróg, należących do najtrudniejszych w Europie.
Łukasz Dudek i Jacek Matuszek zaczęli od „Brento Centro”.
Pokonując tę klasyczną linię, wznoszącą się ponad doliną Sarca,
polscy wspinacze dokonali pierwszego w historii jej powtórzenia. Potem skierowali swoje siły do Rätikonu w Szwajcarii
na drogę „Silbergeier”, by domknąć „lekturę” Alpejskiej Trylogii
(już wcześniej, w latach 2013 i 2014, zaliczyli dwie pozostałe
trasy zaliczane do tego tryptyku – „End of Silence” i „Des Kaiser
Neue Klaider”), gdzie ostatecznie wszystkie wyciągi udało
się pokonać tylko Łukaszowi. I wreszcie, na zakończenie,
w ekspresowym tempie poradzili sobie z jedną najbardziej
rozpoznawalnych dróg świata, znajdującą się w Dolomitach
„Bellavistą”.
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100 wulkanów po amerykańsku
Grzegorz Gawlik
Ta wyprawa zakończyła się dosłownie przed kilkoma dniami.
Ubiegłoroczny laureat Nagrody im. Andrzeja Zawady zgodnie
z planem, na którego realizację otrzymał w marcu 2015 r. grant
od prezydenta Gdyni, w listopadzie wyruszył do Ameryki
Południowej, by kontynuować swój eksploracyjno-naukowy
projekt „100 wulkanów”. Jego głównym celem były położone
na pograniczu Chile i Argentyny Ojos del Salado (6891 m)
oraz Llullaillaco (6739 m). Ponadto Gawlik zamierzał poszukać najwyżej położonego jeziora na świecie, wspiąć się na
Popocatepetl (5426 m) i Pico de Orizaba (5636 m) w Meksyku,
a nawet sprawdzić, co pod względem wulkanicznym oferuje
Wyspa Wielkanocna. Czy mu się udało? Relację zda w Gdyni.
Obiecał, że zdąży.

Mistyczna Syberia, czyli ktoś to musi robić
Arun Milcarz
Daleko stąd, w autonomicznym okręgu buriackim, tuż przy granicy Rosji z Mongolią znajduje się niewielka wioska – Czełutaj.
Żyje w niej Bair Rinczinow, szaman. Jeden z najmocniejszych
w całej Buriacji. Jakim cudem Arun Milcarz pozyskał jego
zaufanie i zgodę na to, by zamieszkać u niego w domu, uczestniczyć w codziennym życiu i zupełnie niecodziennych obrzędach – nie wiemy. Wiemy za to, co z tego wynikło: oryginalny
reportaż w formie stand-upu, w którym autor zastanawia się
nad znaczeniem więzów krwi, woli życia i symbiozą człowieka
z naturą. Snuje przy tym opowieść o świecie, w którym rytuały
szamańskie w naturalny sposób przeplatają się z rytuałami
dnia powszedniego, a ludzie nadal słuchają głosów swoich
przodków.

Opowieści z Południowego Sudanu
Piotr Horzela
Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Powstało
w wyniku referendum zaledwie pięć lat temu, na terenie
od ponad pół wieku systematycznie niszczonym kolejnymi
wojnami – na, niemal dosłownie, spalonej ziemi. Piotr Horzela
przez blisko dwa lata mieszkał w jego stolicy, Dżubie. Na własne
oczy widział, jak kształtuje się nowa państwowość w miejscu,
gdzie tylko w niewielkim stopniu docierają wpływy zachodniej
kultury. Z upodobaniem robił także wypady w głąb kraju,
wykorzystując na to niemal każdą wolną chwilę. Dotarł w góry,
szukając opuszczonych plantacji herbaty, pływał po Nilu,
odwiedził Szyluków, mieszkających na pograniczu z Północą,
i Toposów, żyjących w pobliżu Kenii oraz Ugandy. A ponieważ
podróże kształcą, dowiedział się (m.in.) tego, co ludzie sądzą
o piegach, i tego, ile krów trzeba zapłacić za żonę.
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12.50–13.10 – PRZERWA
13.10–15.40 – BLOK X
Korona Ziemi, czyli szczęśliwa dziewiątka
Monika Witkowska
Korona Ziemi to najwyższe szczyty wszystkich kontynentów.
A kontynentów jest przecież siedem. Skąd więc dziewiątka?
Monika Witkowska, podróżniczka i dziennikarka „od zawsze”
blisko związana z Kolosami, właśnie wróciła z wyprawy na
Antarktydę, podczas której wspięła się na jej najwyższą górę –
Masyw Vinsona (4892 m). Tym samym domknęła realizowany
przez siebie od kilku lat projekt wejścia na rozsiane po całym
świecie wierzchołki, których zdobycie daje zaszczytne prawo
noszenia Korony. W swojej prezentacji opowie o wspomnianym zamieszaniu z liczbami, zdradzi, która góra była dla niej
najtrudniejsza, którą polubiła najbardziej oraz gdzie omal nie
straciła życia. Podzieli się też praktycznymi informacjami o tym,
jak wyglądały jej przygotowania do każdej z wypraw.

Wszystko się może przytrafić.
Rowerem w Panamie i Kolumbii
Piotr Strzeżysz
Piotr Strzeżysz miał ostatnio bardzo napięty grafik: najpierw
poleciał do Panamy, by dokończyć tam pisanie swojej nowej
książki, a następnie popedałował do Kolumbii. Po co? Jak
to: odwiedzić koty! A dokładnie dwa małe kotki, podrzucone na działkę, na której pomieszkiwał przez kilka tygodni
ponad rok temu, lecząc uciążliwe i nawracające zapalenie
zatok w trakcie swojej poprzedniej rowerowej podróży przez
Amerykę (nagrodzonej Kolosem 2014). Co było dalej? Dwa
już nieśpieszne miesiące szwendania się po kolumbijskich
bezdrożach, karnawał w maleńkiej Margaricie, nocleg obok
morskiego żółwia i niezliczone rozmowy z niezmiernie gościnnymi mieszkańcami. A nad tym wszystkim droga – gdzieś,
dokądś – rozgrzana słońcem i ciepło, którym Piotr będzie się
chciał podzielić z publicznością podczas pokazu. No i jeszcze
– ale to już tylko dla tych, którzy ją sami wychwycą – szczypta
melancholii. Bo to przecież Strzeżysz.

Kontrasty Antypodów.
Australia i Nowa Zelandia z drona
Andrzej Budnik, Alicja Rapsiewicz
Para podróżników w poszukiwaniu (również dosłownie)
nowego spojrzenia na Australię i Nową Zelandię. Andrzej
Budnik i Alicja Rapsiewicz, którzy na Antypody dotarli po raz
pierwszy kilka lat temu, podczas swojej długiej włóczęgi po
świecie, tym razem postanowili zobaczyć (a potem pokazać)

Program

niedziela, 13 marca

Duża Sala, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8
oba te kraje w nietypowym ujęciu – fotografując ich niezwykłą przyrodę z lotu ptaka, robiąc zdjęcia za pomocą drona.
Chodziło im jednak nie tylko o oryginalną formę, ale również
o kontekst. Dla Aborygenów australijskie góry, skały czy rzeki,
to coś znacznie więcej niż efektowny temat na widokówkę. Czy
(a jeśli tak, to jak?), przesiąknięci zachodnią kulturą, jesteśmy
jeszcze w stanie to uszanować?

Super Kolos 2015
Wojciech Jacobson
Jednego tegorocznego laureata już znamy. Co do Super
Kolosa Kapituła była zgodna – statuetkę za całokształt dokonań i wybitny wkład w rozwój polskiego żeglarstwa otrzyma
kpt. Wojciech Jacobson, człowiek-instytucja. Z wykształcenia
chemik, z powołania żeglarz, począwszy od 1949 r. przepłynął
ponad 260 tys. mil morskich. Brał udział w pierwszej fazie rejsu
Ludomira Mączki dookoła świata, a wspomnienia z tej podróży
opisał w książce „Marią” do Peru (1976). W latach 1985–1988
uczestniczył w zorganizowanej i prowadzonej przez Janusza
Kurbiela próbie pierwszego przepłynięcia Przejścia PółnocnoZachodniego małym jachtem z zachodu na wschód (z Pacyfiku
na Atlantyk). W 1988 r., przejmując od Kurbiela prowadzenie
jachtu, wspólnie z Mączką doprowadził przedsięwzięcie do
końca. Obaj żeglarze jako jedyni uczestniczyli we wszystkich
fazach tej kilkuletniej wyprawy. Spotkanie z laureatem poprowadzą jego wychowankowie: Monika Witkowska i Dominik
Bac (Kolos 2007 za rejs jachtem „Stary”).

15.40–16.00 – PRZERWA
16.00

Ceremonia wręczenia Kolosów,
Nagrody im. Andrzeja Zawady,
Nagrody Specjalnej
i Nagrody Dziennikarzy
Prowadzenie: Kinga Baranowska i Tomek Michniewicz

Wręczenie Nagród Publiczności
i Grand Prix konkursu FotoGlob

Urodzinowa niespodzianka
Losowanie nagród rzeczowych wśród
uczestników konkursów dla publiczności

17.50–18.30

Nanga Dream 2015/2016
Paweł Dunaj, Michał Dzikowski, Tomasz Dziobkowski,
Paweł Witkowski, Paweł Kudła
Brawurowa (jak zwykle) relacja z (niezwykłej) wyprawy. Jeśli
chcecie poznać historię prawdopodobnie pierwszego weganina, który zimą w Himalajach przekroczył wysokość 7000 m,
przekonać się, jak może wyglądać baza wysokogórskiej ekspedycji urządzona w zasquatowanej pasterskiej chacie, oraz
dowiedzieć się, kim jest Zębaty, koniecznie zostańcie w hali
Gdynia Arena aż do końca. I to mimo tego, że 26 lutego 2016 r.,
już po powrocie ekipy Nanga Dream z Lattabo do Polski,
Nanga Parbat (8126 m) przestała być jednym z dwóch niezdobytych zimą ośmiotysięczników – tego dnia na jej szczycie
stanęli Simone Moro (laureat Kolosa 2004 i 2010), Alex Txikon
i Ali Sadpara. Nanga padła, ale legenda o jednym z najbardziej śmiałych przedsięwzięć podróżniczych ostatnich lat,
podjętym przez Marka Klonowskiego i Tomka Mackiewicza
w 2010 roku, przetrwa.

18.35–19.50

Jurek (73’, film dokumentalny
o Jerzym Kukuczce)
Paweł Wysoczański (reż.)
W 1989 r. Jerzy Kukuczka
po raz pierwszy pojechał
w Himalaje nie martwiąc się o pieniądze,
sprzęt i jako człowiek
naprawdę sławny. I to
właśnie podczas tej
wyprawy zginął na ścianie Lhotse. Dokument
Pawła Wysoczańskiego
pokazuje człowieka,
który pnie się do góry –
w sensie dosłownym, ale też metaforycznym i symbolicznym.
Od pucybuta do milionera, od socjalistycznego pracownika
po gwiazdę międzynarodowych mediów, od człowieka,
który wspina się bez pieniędzy i sprzętu, po pełnoprawnego
konkurenta Reinholda Messnera w walce o zdobycie Korony
Himalajów i Karakorum. Rozmowy z rodziną i przyjaciółmi,
archiwalia, zdjęcia, nagrania, fragmenty programów telewizyjnych i wywiadów składają się na portret całego środowiska
himalaistów „polskiej złotej ery”. To również obraz czasów,
w jakich żyli – ciężkich i barwnych jednocześnie, kiedy idealizm
miał większą wartość niż sława.
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Fot. archiwum rodzinne Danuty i Tadeusza Piotrowskich
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Sala Seminaryjna, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8
16.00–16.20

Odkrywanie Pętli Żuławskiej
Radio Gdańsk
Pętla Żuławska to liczący ponad 300 km, niezwykle atrakcyjny przyrodniczo szlak wodny, prowadzący przez deltę Wisły
i Zalew Wiślany. Jest piękna, malownicza i zaskakująca, przez
wielu jednak wciąż nieodkryta. Dziennikarze Radia Gdańsk od
kilku lat próbują to zmienić, popularyzując wśród słuchaczy
ten jeden z najbardziej wyjątkowych zakątków północnej
Polski. Do odkrycia Pętli Żuławskiej będą się starali zachęcić
także publiczność Kolosów.

17.00–17.40

Ej, odbudujmy Nepal!
Tija Grebieniow, Zbyszek Pawlak

SALA SEMINARYJNA
Hala Gdynia Arena, Gdynia, ul. Kazimierza Górskiego 8
Prowadzące: Agata Ignasiak i Małgorzata Ignasiak

„Lepiej przeżyć jeden dzień jak tygrys, niż 100 dni jak owca”
– mówi nepalskie przysłowie. Tija i Zbyszek, dwoje przyjaciół
zakochanych w Nepalu, jego kolorach i krajobrazach, opowiedzą, jak fascynacja tym odległym krajem zamieniła się u nich
w pasję i chęć niesienia pomocy jego mieszkańcom, po tym jak
w kwietniu 2015 r. Nepal doświadczył tragicznego w skutkach
trzęsienia ziemi. Od tamtej chwili, każdemu, kogo spotkają,
jednym głosem powtarzają: „Ej, odbudujmy Nepal!”.

18.00–18.40

Atlantyk po raz trzeci,
czyli pomysł na siedemdziesiątkę
Olek Doba
Najbardziej rozpoznawalny w tej chwili polski podróżnik
w ubiegłym roku nie tylko odpoczywał po swojej drugiej
wyprawie transatlantyckiej, zbierał laury i spisywał wspomnienia, ale również przygotowywał się do następnej ekspedycji.
Ponieważ na Kolosy Olek przyjeżdża od samego początku, nie

Piątek, 11 marca 2016 r.
11.45–13.15

13.30–14.30

Warsztaty dla dzieci i rodziców

Spotkanie z autorką

Sobota, 12 marca 2016 r.

Anna Czerwińska-Rydel (wyd. Na Szczyt)

14.00–15.40

Zabawa w podróż

Centrum Nauki EXPERYMENT
Gdyńskie Centrum Nauki EXPERYMENT to niezwykła pracownia doświadczalna dla małych i dużych odkrywcówamatorów. Na Kolosach otworzy swoje gościnne „laboratorium”. Będzie się w nim można dowiedzieć, jak działa kompas,
pobawić się w wyznaczanie azymutów, ułożyć dźwiękową
mapę świata, a z pomocą mapy nieba, spróbować znaleźć
Gwiazdę Polarną.
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Premiera książki
Zdobyć koronę. Opowieść o Jerzym Kukuczce
14 szczytów, 14 dróg, 14 marzeń i 14 zwycięstw. Jak opowiedzieć o takiej pasji? Zdobyć koronę to adresowana do młodych czytelników książka, która w barwny i atrakcyjny sposób
(świetne ilustracje wykonała Marianna Oklejak) przedstawia
historię złotej ery polskiego himalaizmu. Podczas spotkania,
autorka, Anna Czerwińska-Rydel, opowie o swojej pracy nad
tekstem, przybliży postać Jerzego Kukuczki, a także przeczyta
fragmenty książki.

piątek–sobota, 12–13 marca

może go zabraknąć także i teraz. Opowie o tym, co zamierza
już niebawem, i gdzie najprawdopodobniej spędzi swoje
70. urodziny.

19.00–19.50

Spotkanie z autorem
Kroniki zakopiańskie

Maciej Krupa (WYD. CZARNE)
Zbiór opowieści o ludziach i zdarzeniach z historii Zakopanego, Tatr i Podtatrza, „reportaże z przeszłości” wioski, a potem
miasteczka, które powstało u stóp Tatr. Prywatna historia
Zakopanego – subiektywna i emocjonalna, odległa od akademickiej dyscypliny, ale prawdziwa. Autor chętniej wybiera
włóczęgów niż sportowców, chętniej pisze o wizjonerach
niż o statecznych obywatelach, o górskich wycieczkach niż
o akademiach ku czci.

20.00–20.50

Warsztaty

Tanie podróżowanie
Władysław Labuda
Z seminarium prowadzonego przez praktyka mającego za
sobą podróż dookoła świata, dowiemy się, dlaczego odwaga
jest najważniejsza, a przekraczając granice komfortu, wcale
nie musimy przekraczać granicy bezpieczeństwa. A także:
od czego i kiedy zacząć planować wyprawę, jak utrzymać
odpowiednią mobilizację i motywację, co zrobić, by być skutecznym w działaniu, jak wyjść cało z podróży i wreszcie – po
jej zakończeniu – co robić dalej. O tym, jak nie płacić za noclegi,
transport, i wyżywienie, oczywiście też będzie mowa. Wszystko
na sprawdzonych przykładach.

Kto był pierwszy na Mount Evereście?
Leszek Cichy
Czy aby na pewno najwyższą górę świata jako pierwsi zdobyli
Edmund Hillary i Tenzing Norgay? Na wierzchołku stanęli
w roku 1953. To wiemy. Lecz co wydarzyło się na Evereście
29 lat wcześniej? Czy w 1924 roku George Mallory dotarł do
szczytu? O tej, jednej z najbardziej fascynujących kontrowersji
w historii himalaizmu, opowie człowiek, który na Evereście

również był pierwszy, tyle że zimą – Leszek Cichy. Materiał
do tej arcyciekawej prezentacji opracował wspólnie z Piotrem „Szalonym” Korczakiem, jednym z najwybitniejszych
polskich wspinaczy skałkowych l. 80 i 90. XX w., bohaterem
wielokrotnie nagradzanego filmu w reżyserii Marcina Koszałki
pt. Deklaracja nieśmiertelności.
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Sala Seminaryjna, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

sobota–niedziela, 13–14 marca

15.50–16.50

18.40–19.25

Warsztaty

Zapraszamy do Trójki:
Trzy sztuki w Antarktyce

Trening uzupełniający dla wspinaczy
i nie tylko
Beata i Łukasz Kaczmarkowie
Wykład pary fizjoterapeutów, oficjalnych partnerów kadry
narodowej we wspinaczce sportowej, autorów wydanej
w grudniu 2015 r. książki Trening uzupełniający dla wspinaczy
i nie tylko. W trakcie prezentacji Beata i Łukasz Kaczmarkowie
omówią najważniejsze kwestie teoretyczne i pokażą wybrane
ćwiczenia. Wyjaśnią, dlaczego uzupełnianie treningu specjalistycznego jest tak istotne, oraz w jaki sposób chroni on przed
kontuzjami i przeciążeniami, a także wpływa na poprawę
osiąganych wyników sportowych.

Bartosz Stróżyński, Paweł Drozd, Jacek Hawrylczak
W lutym 2017 r. do Antarktyki wyruszy polski zespół, w skład
którego wchodzą Olaf Lubaszenko (aktor i reżyser), Adam
Nowak (Raz Dwa Trzy) oraz Bartosz Stróżyński (fotograf ).
Antarktyczny rejs polskich twórców na pokładzie jachtu
żaglowego będzie transmitowany na antenie Programu III
Polskiego Radia. W trakcie wyprawy Adam Nowak zagra premierowo utwór napisany podczas podróży, Olaf Lubaszenko
wyreżyseruje film, a Bartosz Stróżyński wykona cykl fotografii
techniką sprzed 100 lat. Całość relacjonować będzie reporter
Trójki, Paweł Drozd.

Forum dla podróżujących
Kolosowa giełda kontaktów

Szukasz współtowarzyszy na wyprawę? W twojej ekipie właśnie zwolniło się jedno miejsce?
A może akurat nie masz z kim jechać? Przyjdź, porozmawiaj, znajdź partnera!
W określonych godzinach w Sali Seminaryjnej hali Gdynia Arena proponujemy Wam otwarte spotkania
przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych wymianą kontaktów związanych z wyjazdami
w poszczególne części świata. Chcesz dowiedzieć się jak najwięcej i to nie z internetu, ale twarzą
w twarz, z pierwszej ręki? Nie może Cię tu zabraknąć!*
(* Zaproszenie nie dotyczy organizatorów wyjazdów komercyjnych).

Hala Gdynia Arena, Sala seminaryjna
Piątek, 14.40–15.10

Sobota, 13.20–13.50

Niedziela, 11.20–11.50

Ameryka Północna

Azja

Afryka

17.10–18.20

19.40–21.00

Piątek, 15.20–15.50

Sobota, 21.10–21.40

Niedziela 14.10–14.40

Marcin Dobas

Warsztaty

Australia i Oceania

Ameryka Łacińska

Europa

Tajniki fotografii podróżniczej
O tym, jak sprawić, by zdjęcia, które robimy podczas wyjazdów,
były jeszcze lepsze, opowie ratownik górski, pilot wycieczek,
a przede wszystkim fotograf, wielokrotnie nagradzany za
swoje prace (m.in. w konkursie European wildlife photographer of the year), specjalizujący się w fotografii podróżniczej,
krajobrazowej, przyrodniczej oraz podwodnej. Marcin Dobas
podzieli się swoimi doświadczeniami zdobytymi zarówno
w trakcie swoich licznych samotnych wyjazdów, jak i podczas
„fotowypraw”, którymi kierował.

Za jeden uśmiech
Monika Witkowska
Czy można spędzić dwa tygodnie w Australii za jedyne
50 dolarów? Można. Trzeba tylko wiedzieć jak. Monika
Witkowska, dziennikarka i podróżniczka, wie i chętnie się tą
wiedzą podzieli. Opowie o tym, jak zaoszczędzić na transporcie,
gdzie szukać tanich noclegów i jak nie dać się okraść. Wszystko
to przeplatając anegdotami ze swojego życia, w większości
spędzonego w drodze.

Niedziela, 13 marca 2016 r.
12.00–13.00

13.15-14.00

Niezwykły rejs

Spotkanie z autorką

HENRYK WIDERA
Urodzony w 1930 r. Henryk Widera to postać pod każdym
względem nietuzinkowa. Niegdyś pierwszy skrzypek szczecińskiej Opery i Operetki, po przejściu na emeryturę oddał się
żeglarskiej pasji. Podróżując coraz dalej na maleńkim jachcie
„Gawot”, dotarł najpierw na Wyspy Kanaryjskie, a potem
okrążył Europę. W ubiegłym roku, choć skończył 85 lat (!)
znów wyruszył w rejs. Do Prowansji.
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Podróże psychologiczne przez kultury świata
Joanna Różycka-Tran (wyd. Sorus)
Podróżniczka i psycholog międzykulturowy zaprasza do Indii,
Nepalu, Tybetu i Wietnamu. Współautorka książki Podróże
psychologiczne przez kultury świata opowie o duchowości
i różnorodności wierzeń w Azji; o tym, jak wygląda codzienne
życie mnichów czy adeptów sztuk walki ze szkoły Thiên Môn
Đạo, którzy potrafią zatrzymać akcję własnego serca.

W hali Gdynia Arena od piątku do niedzieli będzie też można oglądać prace prezentowane w ramach
wystawy FotoGlob oraz ekspozycję zdjęć Tiji Grebieniow i Zbyszka Pawlaka – „Ej, odbudujmy Nepal”.

FOTOPLASTYKON

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne
18.15–18.45

Long’n’roll. Malezja 2015
Adam Szostek, Adam Araszkiewicz
Skoro Adam Szostek, to oczywiście deska. A nawet dwie deski,
bo w tym roku w longboardowej wyprawie do Azji Adamów
było dwóch. Mieli namiot, zbyt ciężkie plecaki i 1000 km malezyjskiego wybrzeża do pokonania. Pili barszcz wigilijny z łupiny
kokosa, surfowali po asfalcie i – jak zwykle – spotkanym po
drodze dzieciom (również takim znacząco starszym) pozwalali
po raz pierwszy w życiu przejechać się na deskorolce.

18.50–19.20

Fotoplastykon

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne
al. Zwycięstwa 96/98, budynek III, Sala Audytoryjna
Prowadząca: Alicja Rapsiewicz
Program prelekcji może ulec poszerzeniu. Wszystkie zmiany i uaktualnienia na www.kolosy.pl

Jak to daleko. Auto- i jachtostopem
z Podlasia do Meksyku
Tomasz Jakimiuk
Na koncie, tym życiowym, miał dwie obronione prace magisterskie. Na tym bardziej wymiernym, niestety, tylko 250 zł.
Od kiedy jednak brak pieniędzy jest przeszkodą w podróżowaniu? Wystarczy determinacja w połączeniu z kreatywnością, trochę szczęścia i dobra ręka do „stopa”, a można nawet
przepłynąć Atlantyk. Tomasz Jakimiuk, idąc za ciosem, zwiedził też Karaiby, wpadł na Bahamy i przejechał 7 tys. km po
meksykańskich drogach.

19.20–19.40 – PRZERWA
19.40–21.55 – BLOK II
19.40–20.10

Pętla, czyli Polska jest piękna

Piątek, 11 marca 2016 r.

Anita Demianowicz
Jedna dziewczyna, jeden rower i tylko jeden kraj. Polska.
Piękna, ale bardzo często niedoceniana. A przecież, jeśli tylko
ktoś potrafi to dostrzec – zaskakująca, różnorodna, barwna
i egzotyczna. Anita Demianowicz, wioząc w sakwach 20 kg
bagażu, w czerwcu i lipcu zeszłego roku przejechała wzdłuż

17.05–19.20 – BLOK I
17.05–17.35

Śladami trzech wielkich bitew
Sebastian Ody, Kacper Płocki, Nicole Płocka
Jak połączyć w jednej podróży zamiłowanie do historii, górskich wędrówek i filmu? Wyprawę w Alpy zacząć od udziału
w inscenizacji z okazji 200-lecia bitwy pod Waterloo, w drodze
do Chamonix wpaść na chwile do Alezji, którą w 52 r. p.n.e.
oblegał Juliusz Cezar, pod Salzburgiem zwiedzić zamek Hohenwerfen, gdzie kręcono Tylko dla orłów, a na deser przejść
Janosikowe pasmo Małej Fatry na Słowacji. Całość zwieńczyć
wizytą pod Grunwaldem.
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piątek, 11 marca

granic Polski 3551 km, zaczynając i kończąc swoją wyprawę
w rodzinnym Gdańsku. Wróciła zachwycona.

20.15–20.45

Wybrzeże na dmuchańcu
Bohumil Trunečka
Czech, Bałtyk i kajak. Bohumil Trunečka w trakcie 16 dni samotnej podróży dmuchanym kajakiem wzdłuż polskiego wybrzeża
przemierzył 480 km ze Świnoujścia do Piasków i dotarł aż pod
rosyjską granicę. Wytrwale wiosłując, zmagał się z wiatrem,
falami, czerwcowym słońcem i strażą Słowińskiego Parku
Narodowego. Poznał nie tylko urzekająco piękne miejsca, ale
i życzliwych, zawsze gotowych do pomocy ludzi.

20.50–21.20

Piechotą przez Europę
Daria Urban, Wojciech Kostyk
Via Francigena to pieszy szlak, prowadzący z Canterbury
w Anglii, przez Francję, Szwajcarię i Włochy, aż do Rzymu.
Liczy 2100 km, a wędrówka nim jest wspaniałą okazją
do tego, by lepiej poznać tradycję i kulturę Starego Kontynentu. Przede wszystkim zaś pozwala poznać siebie:
swoje możliwości, słabości i siłę. Daria i Wojciech, wzorem
dawnych pielgrzymów, przemierzyli go, realizując projekt
„Peregrinationes maiores”.

21.25–21.55

Mapa na sobotę
Michał Kankowski
Na początek Europa Zachodnia i pierwszy w życiu autostop.
Potem bus do Wilna i dalej do Moskwy. Stamtąd podróż koleją
transsyberyjską aż do Irkucka. Następnie Bajkał, Pekin, Hongkong i lot do Malezji. Na 3 dni. Ale zrobiło się z nich 7 miesięcy.
Łącznie ponad 50 tys. km w spontanicznej podróży przez
16 krajów Eurazji. Istne szaleństwo.

17.40–18.10

Prowadził ich święty Walenty
Roman Miotke, Justyna Zorn
Historia dwóch podróży – do Azji i Ameryki Południowej
– dowodząca, że będąc w drodze, można z powodzeniem
wychowywać nawet i trójkę dzieci, również wtedy, gdy jedno
z nich jest ciężko chore (na padaczkę). Nietuzinkowi rodzice
zdradzą, jak połączyć rehabilitację z karnawałem, co wspólnego ma kurs tanga z kuracją marihuaną, oraz gdzie działa
najlepsza w Azji służba zdrowia.

Prezentacjom w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia będzie towarzyszyła

wystawa zdjęć Jana Siemińskiego „Zakątki Europy w krajobrazie. Minimal”.
Ponadto w PPNT w sali kinowej na parterze oraz w dwóch salach na I piętrze (łącznie 422 miejsca)
przeprowadzimy bezpośrednią transmisję pokazów z Dużej Sali (Gdynia Arena) – w piątek od 17.00 do 22.20,
w sobotę od 10.00 do 22.10 i w niedzielę od 10.00 do 15.40
(sale będą otwierane na 30 minut przed rozpoczęciem transmisji).
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FOTOPLASTYKON

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne

sobota, 12 marca

Sobota, 12 marca 2016 r.
10.35–13.25 – BLOK III
10.35–11.05

„Green Kayak Bakery”,
czyli co zrobić z piątką w kieszeni
Daniel Małajowicz
Jeśli w portfelu ma się ostatnie 5 euro, warto być pomysłowym.
Nie chcąc kończyć swojej jachtostopwej podróży po Karaibach,
tylko dlatego, że skończyły mu się pieniądze, Daniel Małajowicz
otworzył na Grenadzie piekarnię. Dość nietypową – chleb
piekł na jachcie, a do klientów rozwoził go kajakiem. Zarobił
tyle, że starczyło mu na jeszcze wiele miesięcy włóczęgi po
Ameryce Łacińskiej.

11.10–11.40

a następnie wyruszyła na 30-dniową, samotną wyprawę przez
Iran. Doświadczyła ogromnej gościnności jego mieszkańców, zobaczyła też z bliska, jak wygląda najważniejsze święto
szyitów, Aszura. A sprzęt? Sprawował się doskonale.

12.55–13.25

iDakar

Tomek Staniszewski
Nowe technologie i stare fascynacje. Co może wyniknąć
z takiego połączenia? Film. Tomek Staniszewski, w hołdzie
dla – tak samo jak on – zakochanych w pustyni i przygodzie pionierów rajdu Paryż–Dakar, samotnie i bez wsparcia
z zewnątrz przemierzył starym motocyklem enduro słynną
trasę z Francji do Senegalu. 7700 km, dramatyczne momenty,
wielkie emocje – wszystko to udokumentował.

Przed się. Ameryka i biciturystyka
Jakub Świderski, Magdalena Wróblewska
Roczna podróż z Meksyku do południowego Chile, która okazała się tak prosta jak jazda na rowerze. Magda i Kuba ruszyli
„przed się”, by poczuć wolność i rozsmakować się w świecie.
Oglądali płaszczki pływające nad rafą koralową, „delektowali” się zapachem tysięcy sfermentowanych mango i słuchali ryku wyjców podczas swojej pierwszej nocy spędzonej
w tropikalnym lesie.

11.45–12.15

Kajaki zamiast sań,
czyli wschodnie wybrzeże Svalbardu
Krzysztof Michalski, Norbert Pokorski
Zakończony sukcesem oryginalny eksperyment dwóch doświadczonych polarników. Podczas ubiegłorocznej wyprawy do Arktyki, w trakcie której w niespełna miesiąc pokonali ok. 300 km
pomiędzy wybrzeżem Morza Barentsa i Morza Grenlandzkiego,
Krzysztof Michalski i Norbert Pokorski cały swój ekwipunek
transportowali nie na saniach, ale w ważących po 150 kg kajakach. I to zarówno, gdy poruszali się po morzu, jak i po lądzie.

12.20–12.50

Iran na rowerze. Z bambusa
Dorota Chojnowska
To nie była zwykła podróż, bo niezwykły był pojazd. Dorota
Chojnowska najpierw kupiła bambusowe tyczki, potem własnoręcznie zbudowała z nich rower (zajęło jej to 9 miesięcy),
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13.25–13.45 – PRZERWA
13.45–16.35 – BLOK IV
13.45–14.15

Ludzka twarz pracy
/ zapracowana twarz człowieka
Mariusz i Małgorzata Kaniowie
5 historii, 5 różnych zakątków świata i jeden wspólny mianownik – praca. Czy tylko jeden? Indonezja, Filipiny, Myanmar,
Meksyk i Boliwia. Co łączy ludzi zmagających się z codziennością w tak odległych od siebie miejscach – zbieracza siarki,
trenera kogutów, mnicha, górnika i antropologa? Czy to
człowiek kształtuje rzeczywistość, czy może rzeczywistość
człowieka?

14.20–14.50

Okulary dla Filipin
Agnieszka Doberschuetz
Tuż po przejściu przez Filipiny tajfunu Yolanda, Agnieszka
Doberschuetz wyruszyła tam z nietypową misją. Wspólnie
z optometrystą, Maciejem Ciebierą, oraz Marcinem Łodygą
i swoimi dwoma córkami (7- i 11-letnią; nie tylko pomagały
mamie, ale też uczyły się doceniać swoje uprzywilejowane,
europejskie życie) zorganizowała i przeprowadziła w Cebu
masową akcję otwartych badań wzroku. W ciągu 4 dni Polacy
przebadali ponad 250 osób i rozdali prawie 300 par okularów.

14.55–15.25

16.05–16.35

Jakub Rybicki

Beata Jakuszewska

Bajkał. Rowerem po lodzie
W trzy tygodnie przez najgłębsze jezioro świata. Na rowerach.
Dużo śniegu, piękne widoki, złe wichry, trzęsienia ziemi oraz
zdradzieckie szczeliny, ale też: pyszne ryby, dobrzy ludzie
i duchy, sprzyjające lub przeszkadzające śmiałkom w zależności od ich humoru. Wszystko oblane solidną porcją krwi,
potu i łez (zamarzających).

15.30–16.00

WikiWyprawa. Szukając polskich śladów
na Jedwabnym Szlaku
Jan Woźnica
Pomysł zarazem prosty i skomplikowany. Latem 2015 r. pięciu
śmiałków wyruszyło do Chin. Mieli dwa założenia: po pierwsze umówili się, że zdjęcia i filmy dokumentujące przebieg
wyprawy udostępnią w internecie na zasadach wolnej licencji,
żeby każdy mógł mieć pożytek z ich podróżowania, a po
drugie, że zamiast wędrować bez celu, skupią się na poszukiwaniach polskich śladów na trasie legendarnego Jedwabnego
Szlaku. Nie obyło się bez zaskoczeń.

Tajką być! Choć przez dwa lata, chociaż tyle
Co zrobić, żeby autentycznie i dogłębnie poznać miejsca, do
których się podróżuje, i zanurzyć się w codzienności poza
utartymi szlakami? Zamieszkać w nich! Właśnie tak, po prostu.
Beata „Lalla” Jakuszewska, która kilka lat temu przez pół roku
dzieliła życie z saharyjskimi nomadami, tym razem wsiąkła
– i to aż na dwa lata – w barwną rzeczywistość Tajlandii.

16.35–16.55 – PRZERWA
16.55–19.10 – BLOK V
16.55–17.25

Namibia, Botswana – góry, przyroda, przestrzeń
Robert Gondek
Szósta z rzędu wyprawa Roberta Gondka do Afryki w ramach
realizacji autorskiego projektu zdobycia najwyższych szczytów
wszystkich państw tego kontynentu. Tym razem na południe
– do Botswany i Namibii, zakończona wejściem na Otse Hill
(1491 m) oraz Königstein (2606 m). A na deser: niezapomniane
chwile nad deltą Okavango, oglądaną z powietrza, lądu i wody.
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17.30–18.00

Pireneje. Najdłuższa grań
Łukasz Supergan
Samotny piechur, Łukasz Supergan, wyróżniony na Kolosach
2013 za wyprawę „12 milionów kroków”, w ubiegłym roku też
nie próżnował. Pokonując dystans 800 km i zdobywając 42 km
podejść, w 34 dni przeszedł Wysokogórski Szlak Pirenejów
(HRP), prowadzący po obu stronach grani – francuskiej i hiszpańskiej – od Atlantyku do Morza Śródziemnego. Przedsięwzięcie wymagało od niego nie tylko ogromnej wytrwałości,
ale i sporych umiejętności nawigacyjnych.

18.05–18.35

Do źródeł rzeki, której nie ma
Szczepan Ligęza
Podróż wzdłuż niezwykłej, przepływającej przez pogranicza
Uzbekistanu, Turkmenistanu, Afganistanu i Tadżykistanu AmuDarii. Jej ujście znajduje się – a raczej znajdowało, dopóki
ten ogromny zbiornik nie wysechł – nad Jeziorem Aralskim,
zaś źródła położone są w górach Pamiru. By do nich dotrzeć,
Szczepan Ligęza przemierzył kilkanaście tysięcy kilometrów
przez Azję, a zaczął całkiem nietypowo – na Cyprze.

18.40–19.10

Loara zaprasza Wisłę,
czyli rejs z Krakowa do Orleanu
Marek Strzelichowski
Śródlądowy rejs, złożonej z 4 jednostek „wielkiej armady” (dwie
szkuty – „Wanda” i „Drulis”, ćwierćszkuta „PaniKa” oraz galar
„Solny”), z Krakowa na odbywający się w Orleanie Festiwal
Loary, największą w Europie imprezę poświęconą tradycyjnemu szkutnictwu. Łącznie ponad 3200 km po rzekach, kanałach i jeziorach Polski, Niemiec, Holandii, Belgii i Francji.

19.10–19.30 | PRZERWA
19.30–21.45 | BLOK VI
19.30–20.00

Cambodia Moto Tour 2015
Michał Jędrzejewski, Anna Jaśkaniec
Wyprawa wokół Kambodży na kupionych w Wietnamie
motocyklach (pieszczotliwie ochrzczonych „złombolami”) ze
startem i metą w mieście Ho Chi Minha. 2 tys. km, niezliczona
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ilość mechanicznych awarii, tropikalna gorączka i cała seria
szczęśliwych zbiegów okoliczności. A wszystko to w 3 tygodnie. Jednak najpierw Michał i Ania musieli przeżyć wyjazd
z Sajgonu.

20.05–20.35

Na STOPach przez świat.
Chiny (i dalej)
Marcin Miłoszewski
Uzależniony od autostopu 21-latek z Iławy podczas ostatnich wakacji bardzo chciał dotrzeć do Chin. I dotarł. Tyle,
że jeszcze dalej. W 53 dni lipcowe i sierpniowe dni przeżył
więcej przygód niż w całym swoim dotychczasowym życiu.
Na końcu podróży napisał list, schował go do butelki i, stojąc
nad brzegiem zatoki Hạ Long w Wietnamie, wrzucił go do
Morza Południowochińskiego.

FOTOPLASTYKON

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne

Niedziela, 13 marca 2016 r.
10.30–13.25 – BLOK VII
10.30–11.00

Bo bardzo chciałam
Patrycja Szczepkowska
A co chciała? Wybrać się w długą, daleką podróż w nieznane.
Samodzielnie, bez planu i ustalonego terminu powrotu.
Poleciała więc do Bangkoku i pozwoliła, by dalej niosła ją
droga. Półtora roku później, gdy po przejechaniu niemal całej
południowo-wschodniej Azji znalazła się w Australii, poczuła,
że – przynajmniej na razie – wystarczy. Było wspaniale i to na
pewno nie koniec.

20.40–21.10

11.05–11.35

Cezary Wyszyński, Désirée van Thiel

Marcin Sanetra

Zaginione Królestwo Myszek
„Do Królestwa Myszek nie prowadzi żadna droga. By się do
niego dostać, trzeba najpierw samemu stać się myszką”. Znakomity fotograf, Cezary Wyszyński, oraz jego nieustraszona
partnerka, Désirée van Thiel (doucza się polskiego specjalnie
na kolosową prezentację), odważyli się na taką przemianę,
dlatego ten fotoreportaż ze świątyni Karni Mata w Indiach,
nazywanej też świątynią szczurów (bo mieszka ich tam ponad
20 tys.), jest tak wyjątkowy. I bardzo zaskakujący.

21.15–21.45

Wheelchairtrip
Michał Woroch, Maciej Kamiński
Prawie 18 tys. km w 3 miesiące. 13 państw, 2 kontynenty i nieustanny warkot silnika. „Dotarcie do najdalej wysuniętego na
zachód punktu Europy, przylądka Cabo da Roca, wymagało
od nas innego spojrzenia na samych siebie i na to, czym jest
nasza niepełnosprawność” – napisali. A przecież dotarli jeszcze
dalej. Choć od dobrych kilku lat obaj jeżdżą na wózkach, nie
pozwalają, by ich to ograniczało. W tym roku szykują wyprawę
do Ameryki Południowej.

niedziela, 13 marca

Svalbard. Cztery pory roku
8 miesięcy wymagającej żeglugi po wodach Norwegii. Załoga
jachtu „Join Us”, przez który przewinęło się w trakcie tego
rejsu blisko 200 osób, dopłynęła z Polski aż na sam kraniec
Europy, osiągając u wybrzeży Svalbardu szerokość 81° N.
Młodzi żeglarze (średnia wieku: 22 lata) doświadczyli podczas
podróży skrajnych emocji, nieustannie zmagając się dziką
i nieprzewidywalną przyrodą.

11.40–12.10

974 bezpłatne noclegi
Władysław Labuda
Miał zaledwie 24 lata, ale wiódł już w Polsce całkiem poukładane życie. A jednak pewnej zimnej, październikowej nocy
przed ponad czterema laty zdecydował nagle, że musi

wywrócić wszystko do góry nogami. Minęło jeszcze kilka
miesięcy i faktycznie tak zrobił: ruszył w drogę. W niespełna
3 lata objechał świat dookoła, pokonując ponad 62 tys. km.
Choć w podróży nie raz zdarzało mu się pracować, pieniądze
nie były najważniejsze. Mimo tego z wyprawy wrócił znacznie
bogatszy.

12.15–12.50

Słodko-słona Sabu
albo indonezyjski koniec świata
Zygmunt Leśniak, Małgorzata Jarmułowicz
Wyspa Sabu smakuje słodko jak syrop palmowy i słono jak
morska woda. Jest piękna i niezwykła, lecz trudna. Już samo
dotarcie na nią może kosztować sporo nerwów, zaś życie tam,
to dla wielu mieszkańców prawdziwa katorga. O tym, dlaczego
tak jest, i co ma to wspólnego z rekordami Guinnessa, opowiedzą podróżnicy, którzy, bez pamięci zakochani w Indonezji,
z roku na rok poznają ją coraz lepiej.

12.55–13.25

Jak gringo stał się latino
Przemysław Śleziak
Wyjeżdżając z Europy na 2-miesięczny wolontariat do Brazylii
przy organizacji odbywających się tam w 2014 r. piłkarskich
Mistrzostw Świata, Przemysław Śleziak nie miał żadnych
powodów, żeby przypuszczać, że do domu wróci dopiero
471 dni później. A jednak – jakoś mu zeszło. Autostopem
zwiedził 6 państw, nosił na rękach anakondę, wypróbował
kilka amazońskich specyfików, spał głównie u poznanych
po drodze ludzi, a przez ostatnie miesiące podróżował bez
grosza przy duszy.

POZOSTANIE Z NAMI
Olek Ostrowski (1988–2015)

Znakomity, wybitnie utalentowany, wszechstronny sportowiec
i ratownik górski Grupy Bieszczadzkiej GOPR. Wspinał się, biegał, startował w ultramaratonach i biegach górskich,
przede wszystkim zaś z zamiłowaniem uprawiał narciarstwo. W marcu ubiegłego roku podczas finału ostatnich
Kolosów otrzymał z rąk Kapituły wyróżnienie w kategorii „Alpinizm” za swoją jednoosobową ekspedycję na
Czo Oju, podczas której wspiął się na ten ośmiotysięczny szczyt, nie używając dodatkowego tlenu, a następnie,
jako pierwszy Polak, zjechał z niego na nartach. Zaledwie kilka miesięcy później, podczas wyprawy w Karakorum,
zaginął, zjeżdżając na nartach ze zbocza Gaszerbruma II. Próby odnalezienia go zakończyły się niepowodzeniem.
Olek Ostrowski miał 27 lat i pochodził z Wetliny w Bieszczadach. Na zawsze zapamiętamy go uśmiechniętego.
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Przystanek Gdynia Arena
– kierunek Centrum Konferencyjne
Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30

Przystanek Gdynia Arena
– kierunek Centrum Konferencyjne
Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Przystanek Gdynia Arena
– kierunek Centrum Konferencyjne
Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
10:00, 10:30, 11:00, 11:30,
12:00, 12:30

Przystanek Centrum Konferencyjne
Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
– kierunek Gdynia Arena
17:15, 17:45, 18:15, 18:45, 19:15,
19:45, 20:15, 20:45

Przystanek Centrum Konferencyjne
Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
– kierunek Gdynia Arena
12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45,
15:15, 15:45, 16:15, 16:45, 17:15, 17:45

Przystanek Centrum Konferencyjne
Pomorskiego Parku
Naukowo-Technologicznego
– kierunek Gdynia Arena
10:15, 10:45, 11:15, 11:45
12:15, 12:45

GDYNIA ARENA – SALON media, outdoor, przygoda

Jak dojść z hali Gdynia Arena do Centrum Konferencyjnego
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w 10 minut?

Po śladach!
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