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Czym są Kolosy? 
 

Kolosy (nagrody) 

Honorowe nagrody przyznawane dorocznie przez Kapitułę Kolosów za dokonania zrealizowane 

(ukończone) w trakcie roku poprzedzającego werdykt. 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 (od tegorocznej edycji wspólnie z 

Honorową Kapitułą Kolosów) za całokształt osiągnięć lub w uznaniu wybitnego historycznego 

dokonania zespołowego, zazwyczaj w jego rocznicę. 

 

Kolosy (przyznawanie nagród) 

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 Spotkań w Gdyni, następnie Kapituła wybierała 

najlepsze z nich i w ostatni dzień imprezy 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 OSPŻiA, Kapituła wybiera zaś od razu 

zwycięzców i wyróżnionych. 

 

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. 

 

Nagroda im. Andrzeja Zawady 

Statuetka połączona z nagrodą finansową w wysokości 15 tys. (początkowo 10 tys.) zł fundowaną 

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 26 lat, 

potem 30, dziś 35). Po raz pierwszy nagrodę przyznano w roku 2002. Wręczają ją zawsze prezydent 

Gdyni oraz Anna Milewska, wdowa po Andrzeju Zawadzie. 

 

Nagroda Wiecznie Młodzi 

Analogiczna do Nagrody im. Andrzeja Zawady nagroda finansowa (15 tys. zł) fundowana przez 

prezydenta Gdyni dla laureatów, którzy przekroczyli 65 rok życia. 

 

Nagrody publiczności 

Honorowe nagrody za najlepszą prezentację oraz najlepszą fotografię towarzyszącej Kolosom 

wystawy FotoGlob, przyznawane w głosowaniu publiczności (począwszy od edycji za rok 2003). 
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Nagroda dziennikarzy 

Honorowa nagroda przyznawana niezależenie od werdyktów Kapituły w głosowaniu dziennikarzy 

akredytowanych podczas finału imprezy (od edycji za rok 2000). 

 

Grand Prix wystawy FotoGlob 

Nagroda przyznawana przez jury konkursu FotoGlob za najlepsze zdjęcie wystawy fotograficznej 

odbywającej się przy okazji Kolosów.  

 

 

21. OSPŻiA | Kolosy po raz dwudziesty 
 

Największa impreza podróżnicza w Europie odbywa się w tym roku już po raz dwudziesty pierwszy. 

Jej głównym punktem będzie ceremonia wręczenia Kolosów, nagród za podróżnicze dokonania roku. 

W tym roku Kapituła przyzna je już po raz dwudziesty. 

 

Kolosy to pierwsze polskie nagrody za dokonania eksploracyjne. Przyznawane są corocznie, 

począwszy od marca 2000 roku. Na pomysł wydarzenia, podczas którego podróżnicy, żeglarze, 

alpiniści i grotołazi mogliby się spotkać i zaprezentować swoje dokonania szerokiej publiczności, 

wpadł z końcem 1998 roku Janusz Janowski. Swoją koncepcją zaraził Jacka Olszewskiego z Urzędu 

Miasta Gdyni i w konsekwencji od 26 do 28 lutego 1999 roku w hali WTC Gdynia Expo odbyły się 

pierwsze gdyńskie Spotkania. Chyba nikt nie przypuszczał wtedy, że środowiskowa impreza rozrośnie 

się do takich rozmiarów, jakie ma dzisiaj.  

 

Od wielu lat OSPŻiA nazywane są popularnie Kolosami, bo to właśnie ceremonia wręczenia nagród za 

podróżnicze dokonania roku – statuetek Kolosów, jest od 2003 roku kulminacyjnym punktem 

programu imprezy.  

 

Wydarzenie trwa trzy dnia, a jego główną sceną jest od2009 roku hala Gdynia Arena, w której od 

rana do wieczora, w sali mogącej pomieścić równocześnie ponad 4 tys. widzów, zaadaptowanej tak, 

by pełniła funkcję sali kinowej, odbywają się prezentacje najciekawszych podróżniczych dokonań 

minionego roku kalendarzowego. Uzupełnieniem pokazów są wystawy zdjęć, seminaria 

specjalistyczne, spotkania z autorami książek czy targi sprzętu outdoorowego. Od 2015 r. prelekcje 

odbywają się także w liczących ponad 700 miejsc salach Pomorskiego Parku Naukowo--

Technologicznego Gdynia. 

 

Organizatorami 21. Ogólnopolskich Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów są Miasto GDYNIA i 

agencja MART. Sponsorem głównym jest PORSCHE. 
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