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Szanowni Państwo,

Serdecznie witam wszystkich 
uczestników 22. Ogólnopolskich Spotkań 
Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz 
finału nagrody KOLOSY za rok 2019.

Powszechnie uznawane za najważniejsze 
w Polsce wydarzenie podróżnicze jak co 
roku w marcu gromadzi w Gdyni tych, 

dla których poznawanie nowych miejsc, wytyczanie nowych 
szlaków i pokonywanie przeszkód, ograniczeń oraz własnych 
słabości jest często najważniejszą sprawą w życiu.

Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów dają 
uczestnikom unikalną i czasem niepowtarzalną możliwość kontaktu, 
wysłuchania opowieści najważniejszych, wręcz legendarnych 
postaci podróżniczego świata. Podczas odbywających się w trakcie 
trwania imprezy prelekcji, rozmów i prezentacji mamy sposobność 
poznać odległe zakątki świata i posmakować trudu włożonego przez 
podróżników w ich eksplorowanie. Niezmiernie istotny jest także 
inny obecny podczas tego wydarzenia aspekt zjawiska zwanego 
szeroko podróżowaniem. Zamyka się on w zrozumieniu i wrażliwości 
na uniwersalne potrzeby innych ludzi, w trosce i odpowiedzialności 
za środowisko, a także w szacunku dla różnorodności kultur i miejsc. 
Jestem niezmiennie przekonany, że również w tym roku naszemu 
dorocznemu spotkaniu będą towarzyszyły wspomniane wartości.

Ogólnopolskie Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów to 
wydarzenie, które stale się rozwija i rozrasta, wsłuchując się 
w głosy środowiska i jego potrzeby. Najlepszym tego przykładem 
jest rozszerzenie kategorii przyznawanych laurów.

W bieżącym roku po raz pierwszy przyznana zostanie 
Nagroda im. Macieja Kuczyńskiego za książkowy debiut 
roku. Ogromnie cieszy mnie zarówno fakt jej ustanowienia, 
jak i wybór tak godnego tego honoru patrona.

Rozpoczynając tegoroczną gdyńską przygodę podróżniczą, życzę  
wszystkim niezapomnianych dni wypełnionych niezwykłymi 
spotkaniami, doznaniami i opowieściami.

Prezydent Gdyni 
Wojciech Szczurek
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Ogólnopolskie Spotkania Podróżników,
Żeglarzy i Alpinistów – Kolosy

1998	 pomysł	(Janusz	Janowski)

1999	 pierwsza	edycja	Spotkań 
(26–28	lutego,	Hala	WTC	Gdynia	Expo)

2000	 pierwsze	posiedzenie	Kapituły	

2000	 pierwszy	finał	Kolosów 
(17–18	marca,	Kopalnia	Soli	„Wieliczka”)

2001–2002	 Spotkania	w	Gdyni,	finał	Kolosów 
w	Krakowie

2002	 pierwsza	edycja	Nagrody	im.	Andrzeja	Zawady

Historia

Największa impreza podróżnicza w Europie. Przegląd wszystkiego co najważniejsze i najciekawsze 
w minionym roku w polskich podróżach, wspinaniu, żeglarstwie, speleologii. Około stu prezentacji, filmów 
i spotkań w przestrzeni mieszczącej łącznie blisko pięć tysięcy widzów. Wystawy zdjęć, warsztaty i seminaria 
specjalistyczne, spotkania z autorami książek, targi sprzętu outdoorowego. Jednym słowem: Kolosy.

od 2003	 połączenie	Spotkań	i	finału	Kolosów,	
przeprowadzka	na	dobre	do	Gdyni

od 2009	 Kolosy	i	Spotkania	w	hali	Gdynia	Arena

2010	 powołanie	Rady	Kolosów

od 2015	 pokazy	również	w	Pomorskim	Parku	
Naukowo-Technologicznym	Gdynia

2017	 pierwsza	edycja	Nagrody	Wiecznie	Młodzi

2019	 powołanie	Honorowej	Kapituły	Kolosów

2020	 pierwsza	edycja	Nagrody	im.	Macieja	Kuczyńskiego



Honorowa Kapituła Kolosów
Krzysztof BaranowsKi
Żeglarz,	kapitan	jachtowy,	jedyny	Polak,	który	dwukrotnie	opłynął	samotnie	
kulę	ziemską	(1972–1973	na	jachcie	Polonez	w	kierunku	wschodnim	wokół	
Przylądka	Dobrej	Nadziei	i	Hornu	oraz	1999–2000	na	Lady	B	trasą	pasatową).	
Inicjator	„Szkoły	pod	Żaglami”.	2006–2007	w	Kapitule	Kolosów.
Laureat	Super	Kolosa	2007.

aleKsander doBa
Żywa	legenda	Kolosów	i	polskich	podróży.	Pierwszy	człowiek,	który	samotnie,	
bez	wsparcia,	przepłynął	kajakiem	Atlantyk	z	kontynentu	na	kontynent,	
wykorzystując	tylko	siłę	własnych	mięśni.	Dokonał	tego	trzykrotnie,	ostatni	
raz	w	wieku	71	lat.
Laureat	Super	Kolosa	2011.

wojciecH jacoBson
Żeglarz,	kapitan	jachtowy,	przepłynął	ponad	260	tys.	mil	morskich.	W	latach	
1985–1988	brał	udział	w	zorganizowanej	przez	Janusza	Kurbiela	próbie	

Gremium doradcze Kapituły, które wspólnie z nią wybiera Super Kolosa.

pierwszego	przepłynięcia	Przejścia	Północno-Zachodniego	małym	jachtem	
z	zachodu	na	wschód.	W	1988,	wspólnie	z	Ludomirem	Mączką,	doprowadził	
przedsięwzięcie	do	końca.	2000–2010	w	Kapitule	Kolosów.
Laureat	Super	Kolosa	2015.	

ricHard KonKolsKi
Żeglarz,	pierwszy	obywatel	b.	Czechosłowacji,	który	opłynął	świat	w	samotnym	
rejsie.	Dokonał	tego	na	własnoręcznie	zbudowanym	jachcie	Nike.	Potem	
powtórzył	ten	wyczyn	jeszcze	dwukrotnie.	Przez	wiele	lat	jego	macierzystym	
portem	był	Szczecin.	Laureat	Super	Kolosa	2019.

Piotr PustelniK
Wybitny	himalaista,	 jako	trzeci	Polak	(po	Jerzym	Kukuczce	i	Krzysztofie	
Wielickim)	skompletował	Koronę	Himalajów	i	Karakorum.	Doktor	inżynierii	
chemicznej,	pracownik	naukowy	Politechniki	Łódzkiej,	od	2016	roku	prezes	
PZA.	Znany	ze	swojej	wytrwałości	i	wzorowej	postawy	etycznej	w	górach.	 
Laureat	Super	Kolosa	2010.

Gremium stałe, które wybiera Super Kolosa (wspólnie z Honorową Kapitułą Kolosów),  
laureatów Kolosów za dokonania roku (wspólnie z Radą Kolosów)  
oraz laureatów Nagrody im. Andrzeja Zawady, Nagrody Wiecznie Młodzi i nagród specjalnych.

Kapituła Kolosów

Krystyna cHojnowsKa-lisKiewicz
Jachtowy	kapitan	żeglugi	wielkiej,	inżynier	budowy	okrętów.	
W	 latach	1976–1978,	 jako	pierwsza	kobieta	na	świecie,	
samotnie	opłynęła	Ziemię.	Dokonała	tego	na	9,5-metrowym	
jachcie	Mazurek	trasą	z	Las	Palmas,	przez	Atlantyk,	Kanał	
Panamski,	Pacyfik,	Ocean	Indyjski	i	wokół	Przylądka	Dobrej	

leszeK cicHy
Wspólnie	z	Krzysztofem	Wielickim	pierwszy	zimowy	zdobywca	
Mount	Everestu	(1980	r.).	Pierwszy	Polak,	który	zdobył	Koronę	
Ziemi.	Dokonał	pierwszych	wejść	na	Shisparé	Sar	(7611	m)	
w	Karakorum	oraz	Gunnbjørns	Fjeld	 (3694	m),	najwyższy	
szczyt	Arktyki.	Wytyczył	nowe	drogi	na	Gaszerbrum	II	(8035	m),	
zachodni	wierzchołek	Kanczendzongi	(Yalung	Kang,	8505	m)	
i	Aconcaguę	(6960	m).	4-krotnie	uczestniczył	w	wyprawach	
na	K2,	w	tym	w	jednej	zimowej.	W	latach	1991–1995	prezes	
PZA.	Z	wykształcenia	geodeta,	z	zawodu	finansista.	Wspólnie	
z	pozostałymi	uczestnikami	wyprawy	narodowej	na	Mount	
Everest	z	zimy	1980	r.,	laureat	Super	Kolosa	1999.	W	Kapitule	
od	2000	roku	(z	przerwami).

Piotr Chmieliński
Pierwszy	 człowiek,	 który	 przepłynął	 kajakiem	 każdy	
kilometr	Amazonki	od	źródeł	aż	do	ujścia	(w	1986	r.).	Członek	
ekspedycji	Canoandes	’79,	która	podczas	3-letniej	wyprawy	
po	obu	Amerykach	przepłynęła	23	górskie	rzeki	(13	z	nich	
po	raz	pierwszy),	a	w	maju	1981	r.	zdobyła	kanion	rzeki	
Colca	w	Peru	(Chmieliński	spłynął	trasę	od	początku	do	
końca	kajakiem).	W	zestawieniu	autorów	najwybitniejszych	
dokonań	eksploracyjnych	XX	w.	 „The	New	York	Times”	
wymienił	go	w	jednym	szeregu	z	m.in.	Robertem	Pearym,	
Edmundem	Hillarym	i	Neilem	Armstrongiem.	Absolwent	
wydziału	mechanicznego	AGH	w	Krakowie,	współzałożyciel	
AKTK	Bystrze.	Wspólnie	z	pozostałymi	członkami	grupy	
Canoandes	’79	laureat	Super	Kolosa	2000.	W	Kapitule	od	2003	r.

janusz janowsKi
Pomysłodawca	Ogólnopolskich	Spotkań	Podróżników,	Żeglarzy	
i	Alpinistów	oraz	Kolosów	i	 ich	dyrektor,	od	początku	aż	
do	dzisiaj	odpowiedzialny	za	ich	program	oraz	strategię	
rozwoju.	Organizator	kilkudziesięciu	imprez	podróżniczych.	
W	 latach	1993–2000	wspólnie	z	żoną,	Anną,	redagował	
i	wydawał	magazyn	turystyczno-kulturalny	„Wędrowiec”,	był	
także	wydawcą	„Krakowskiego	Informatora	Kulturalnego”.	
W	wolnych	chwilach	fotograf	i	miłośnik	starych	fortyfikacji.	
W	pierwszą	podróż	autostopem	wyruszył	tuż	po	podstawówce,	
natomiast	kilka	lat	temu	przejechał	rowerem	z	Krakowa	do	
Gdańska	(co	pozostaje,	niestety,	 jego	jedynym	wyczynem	
podróżniczym).	W	Kapitule	od	1999	r.

andrzej ciszewsKi
W	 środowisku	 speleologicznym	 zgodnie	 uznawany	
za	najwybitniejszego	wciąż	aktywnego	polskiego	grotołaza,	
a	zarazem	za	jednego	z	najlepszych	na	świecie	w	swojej	
dziedzinie.	W	1998	r.	ustanowił	ówczesny	rekord	świata	
w	głębokości	eksploracji	jaskiń:	–1632	m	w	Lamprechtsofen	
w	Alpach	Salzburskich.	Uczestniczył	w	ok.	100	wyprawach,	
większością	 z	nich	kierował.	 Eksplorował	podziemne	
systemy	m.in.	w	Tatrach,	Alpach,	północnej	Afryce,	Meksyku,	
USA,	Patagonii,	 Iranie,	na	Półwyspie	Arabskim,	Wyspie	
Wielkanocnej	i	na	Antypodach.	Od	kilku	lat	kieruje	wyprawami	
Centralnej	Komisji	Taternictwa	Jaskiniowego	PZA,	badającymi	
jaskinie	w	Chinach.	Laureat	Super	Kolosa	2009.	W	Kapitule	
od	2016	r.

MoniKa witKowsKa
Podróżniczka,	dziennikarka,	pisarka,	żeglarka	i	alpinistka	
związana	 z	 Kolosami	 od	 początku	 istnienia	 imprezy.	
Opłynęła	Horn,	pokonała	Przejście	Północno-Zachodnie,	
odbyła	też	arktyczny	rejs	wzdłuż	Czukotki	oraz	rejsy	przez	
Atlantyk	i	Pacyfik.	Za	wiele	z	tych	wypraw	była	wyróżniana	
na	Kolosach.	W	2015	roku,	wspinając	się	na	Masyw	Vinsona	
na	Antarktydzie,	zakończyła	kompletowanie	Korony	Ziemi.	
W	Kapitule	od	2019	roku.

Krzysztof wielicKi
Jeden	z	najwybitniejszych	himalaistów	na	świecie,	wspólnie	
z	Leszkiem	Cichym	pierwszy	zimowy	zdobywca	Mount	
Everestu	(1980	r.).	Jako	pierwszy	zimą	wspiął	się	też	na	
Kanczendzongę	(8586	m;	w	1986	r.	razem	z	Jerzym	Kukuczką)	
i	Lhotse	(8516	m,	2	lata	później).	Światową	sławę	przyniosły	mu	
bardzo	szybkie	i	świetne	stylowo	samotne	wejścia	na	Broad	
Peak	(8051	m;	z	bazy	na	szczyt	i	z	powrotem	w	niespełna	
dobę)	 i	właśnie	Lhotse.	Solowo	zdobył	także	Dhaulagiri	
(8167	m),	Sziszapangmę	(8013	m),	Gaszerbrum	II	 (8035	m)	
i	Nanga	Parbat	(8126).	W	1996	r.	jako	drugi	Polak	po	Kukuczce	
i	piąty	człowiek	na	świecie	skompletował	Koronę	Himalajów	
i	Karakorum.	W	ostatnich	latach	kierownik	wypraw	PHZ.	Wraz	
z	uczestnikami	zimowej	wyprawy	narodowej	na	Everest,	
laureat	Super	Kolosa	1999,	a	także	Super	Kolosa	2006	za	
całokształt	dokonań.	W	Kapitule	od	2010	r.

Nadziei.	Po	pokonaniu	blisko	29	tys.	km	20	marca	1978	r.	
zamknęła	wokółziemską	pętlę	nieopodal	Wysp	Zielonego	
Przylądka.	Rejs	zakończyła	kilka	miesięcy	później,	uroczyście	
wpływając	do	Gdańska.	Od	wielu	lat	angażuje	się	w	działania	
na	rzecz	promocji	żeglarstwa,	zachęcając	do	pływania	
zwłaszcza	kobiety.	Laureatka	Super	Kolosa	2008.	W	Kapitule	
–	z	przerwą	w	latach	2008-2010	–	od	1999	r.	

Kolosy (nagrody)
Są przyznawane przez Kapitułę za 
dokonania zrealizowane w roku 
poprzedzającym werdykt (np. Kolosy 
2019 to nagrody przyznawane w marcu 
2020 za osiągnięcia roku 2019). Kapituła, 
wspierana przez Radę Kolosów, nagradza 
osiągnięcia w pięciu równorzędnych 
kategoriach: Podróże, Żeglarstwo, Alpinizm, 
Eksploracja jaskiń oraz Wyczyn roku.

Kolosy (statuetKi)
Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymują statuetki 
przedstawiające postaci nawiązujące 
wyglądem do słynnych Moai, posągów 
z Wyspy Wielkanocnej. Wykonane są 
z porfiru, a każda jest niepowtarzalna, 
bo rzeźbiona ręcznie. „Zwykły” Kolos 
waży nieco ponad sześć kilogramów, 
Super Kolos – prawie dziesięć.

suPer Kolos
Przyznawany co roku przez Kapitułę 
Kolosów wspólnie z Honorową 
Kapitułą Kolosów za całokształt 
osiągnięć lub w uznaniu wybitnego 
historycznego dokonania zespołowego, 
zazwyczaj w jego rocznicę.

nagroda  
iM. andrzeja zawady
Statuetka połączona z nagrodą finansową 
w wysokości 15 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 35. roku życia. Wręczają 
ją zawsze prezydent Gdyni oraz Anna 
Milewska, wdowa po Andrzeju Zawadzie.

nagroda sPecjalna Kolosów
Honorowa nagroda, którą Kapituła wręcza 
co roku w uznaniu dorobku lub dokonań 
ważnych dla środowiska podróżniczego, 
a wykraczających poza kategorie, 
w których przyznawane są Kolosy.

nagroda dzienniKarzy
Honorowa nagroda przyznawana 
niezależenie od werdyktów Kapituły 
w głosowaniu dziennikarzy akredytowanych 
podczas finału imprezy.

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.

nagroda iM. Macieja 
kuCzyńskiego
Nagroda dla autora lub autorki 
najciekawszej debiutanckiej książki 
o tematyce podróżniczej wydanej w roku 
poprzedzającym jej przyznanie.

grand Prix  
wystawy fotogloB
Nagroda przyznawana przez jury 
konkursu FotoGlob za najlepsze zdjęcie 
wystawy fotograficznej odbywającej 
się przy okazji Kolosów.
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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 laureatów Kolosów za dokonania roku, głosując każdy w swojej kategorii.

jaskiniowy,	autor	wielu	planów	jaskiń	i	artykułów	w	fachowej	prasie.	
W	wolnych	chwilach	również	żeglarz	oraz	wędrowiec	górski.

rafał kardaś
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.	
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.

 AlPINIZM 

JaNusz gołąb
Jeden	z	najwybitniejszych	i	najwszechstronniejszych	polskich	himalaistów,	
dwukrotny	laureat	Kolosa	(1999	i	2012),	pierwszy	zimowy	zdobywca	
Gaszerbruma	I	 (8068	m,	wspólnie	z	Adamem	Bieleckim).	Członek	
wspinaczkowego	„dream	teamu”	 (z	Jackiem	Fluderem,	Stanisławem	
Piecuchem,	a	potem	także	Grzegorzem	Skorkiem),	który	na	przełomie	
wieków	zasłynął	w	świecie	imponującymi	przejściami	wielkościanowymi.	
W	roku	2014	zdobył	K2,	a	trzy	lata	później	był	kierownikiem	sportowym	
zimowej	wyprawy	narodowej	na	ten	szczyt.

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”.

janusz Majer
Alpinista,	himalaista,	podróżnik	 i	biznesmen,	współtwórca	 (wspólnie	
z	Arturem	Hajzerem)	marek	outdoorowych	Alpinus	 i	HiMountain,	
z	wykształcenia	hutnik	(absolwent	wydziału	metalurgicznego	Akademii	
Górniczo-Hutniczej	w	Krakowie).	W	 latach	1980–1992	prezes	Klubu	
Wysokogórskiego	w	Katowicach,	od	2013	roku	(po	śmierci	Artura	Hajzera),	
szef	programu	Polski	Himalaizm	(obecnie	Polski	Himalaizm	Zimowy	
2016–2020	im.	Artura	Hajzera).	Zdobywca	m.in.	Noszaka	i	Broad	Peaka	
oraz	współautor	pierwszego	polskiego	przejścia	drogi	„The	Nose”	na	
El	Capitan	w	dolinie	Yosemite.	

Marcin toMaszewsKi
Od	 wielu	 lat	 bezdyskusyjnie	 jeden	 z	 najlepszych	 wspinaczy	
wielkościanowych	na	świecie.	W	swoim	dorobku	ma	m.in.	wytyczenie	
nowych	dróg	na	najtrudniejszych	urwiskach	Ziemi,	w	tym	–	wspólnie	
z	 Markiem	 Raganowiczem	 –	 na	 północnej	 ścianie	 Trollveggen	
w	Norwegii,	na	Polar	Sun	Spire	na	Ziemi	Baffina	oraz	na	słynnej	
iglicy	Great	Trango	Tower.	Z	wykształcenia	geodeta,	 jest	aktywnym	
instruktorem	i	popularyzatorem	wspinaczki.	Dwukrotny	laureat	Kolosa	
w	kategorii	Alpinizm	(2003	i	2015)	oraz	zdobywca	aż	sześciu	wyróżnień	
(raz	indywidualnie,	za	rok	2016,	i	pięć	razy	w	zespole	–	za	lata	2000,	
2002,	2012,	2015	i	2017).

Nagroda im. Macieja Kuczyńskiego
Nagrodzie	patronuje	zmarły	w	2019	roku	wieloletni	członek	Kapituły	Kolosów,	wybitny	speleolog	i	znakomity	pisarz,	którego	książki	stały	się	inspiracją	do	
własnych	poszukiwań	dla	kilku	pokoleń	czytelników.	Najciekawszą	debiutancką	książkę	o	podróżach	wybiera	jury	w	składzie:	Bartłomiej	Kuczyński	(syn	
Macieja	Kuczyńskiego),	Andrzej	Muszyński,	Piotr	Strzeżysz	i	Piotr	Tomza.

sylwia BuKowicKa
Himalaistka,	podróżniczka	i	fotografka,	
pierwsza	laureatka	Nagrody	im.	Zawady,	
wyróżniona	na	Kolosach	dwa	lata	później	
za	zdobycie	dwóch	ośmiotysięczników	
–	Gaszerbruma	II	i	Czo	Oju.

Jury konkursu FotoGlob
mauryCy śmierzChalski
Artysta,	fotograf,	designer	i	realizator	filmowy,	
wykładowca	fotografii.	Współautor	dokumentu	
o	Günterze	Grassie	oraz	kilku	albumów	
fotograficznych.	Jego	prace	były	prezentowane	
na	wielu	wystawach	w	Polsce	i	za	granicą.

JaN siemiński
Fotograf	od	ponad	ćwierć	wieku,	w	swoim	
dorobku	ma	kilkanaście	wystaw	(między	innymi	
podczas	Kolosów	2015),	liczne	publikacje	
w	prasie	polskiej	i	zagranicznej	oraz	szereg	
wygranych	konkursów	fotograficznych.

 ŻEGLARSTWO 

doMiniK Bac
Podróżnik,	żeglarz,	fotograf,	kapitan	jachtowy.	Organizował	i	współ-
prowadził,	 jako	kapitan,	wyprawę	żeglarską	QNT	Northwest	Passage	
dookoła	Ameryki	Północnej	 z	pokonaniem	Przejścia	Północno-
Zachodniego	(Nagroda	im	Andrzeja	Zawady	2005	oraz	Kolos	za	2007	rok).	
W	 latach	2002–2003	brał	udział	w	wyprawie	żeglarskiej	dookoła	
Ameryki	Południowej	przez	Przylądek	Horn,	nagrodzonej	Kolosem	za	
2003	rok.

Maciej KrzePtowsKi
Kapitan	 jachtowy,	żeglarz,	podróżnik	 i	niestrudzony	popularyzator	
polskich	dokonań	marynistycznych.	W	latach	1975–1976	uczestniczył	
w	pierwszej	polskiej	Morskiej	Ekspedycji	Antarktycznej,	zaś	w	latach	
2000–2003	dowodził	słynnym	jachtem	Maria	Ludomira	Mączki	podczas	
rejsu	dookoła	świata	(wyróżnienie	na	Kolosach	2003).	Na	jachcie	Stary	
prowadził	wyprawy	młodzieżowe	wokół	Islandii	(2009)	i	na	Spitsbergen	
(2015).	Autor	wystaw	oraz	książek.	Z	wykształcenia	biolog,	doktor	nauk	
przyrodniczych,	ekspert	w	dziedzinie	ichtiologii	i	przyrody	morza.

szymoN kuCzyński
Najbardziej	utytułowany	i	najbardziej	wszechstronny	polski	żeglarz	
młodego	pokolenia,	dwukrotny	 laureat	Kolosa	(za	 lata	2016	i	2018),	
dwukrotnie	okrążył	Ziemię	podczas	samotnych	rejsów	niewielkim,	
zaledwie	6–5	metrowym	jachtem	Atlantic	Puffin	–	za	drugim	razem	
dokonał	tego	bez	wsparcia	z	zewnątrz	i	bez	zawijania	do	portu.	Jako	
pierwszy	na	świecie	opłynął	Ziemię	w	rejsie	non	stop	wokół	tak	zwanych	
Wielkich	Przylądków.

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

 WYCZYN ROKU 

małgorzata WoJtaCzka
Speleolożka,	żeglarka	i	polarniczka.	Brała	udział	w	odkrywaniu	nowych	
jaskiń	w	górach	Picos	de	Europa	w	Hiszpanii	m.in.	podczas	nagrodzonej	
Kolosem	2017	wyprawy	Speleoclubu	Wrocław.	W	żeglarskich	rejsach	
opłynęła	Spitsbergen,	Islandię,	Przylądek	Horn	i	dotarła	na	Antarktydę.	
W	styczniu	2017	roku,	po	ponad	dwóch	miesiącach	marszu,	 jako	
pierwsza	Polka	i	jedna	z	kilku	kobiet	na	świecie,	pokonując	1200	km,	
samotnie	dotarła	na	biegun	południowy,	bez	asysty	i	wsparcia	(Kolos	
2016	w	kategorii	Wyczyn	roku).

dawid andres
Wraz	z	żoną	(pochodzącą	z	Filipin)	zjeździł	z	plecakiem	Azję.	Wielokrotnie	
przemierzał	Stany	Zjednoczone,	gdzie	od	 lat	mieszka	i	pracuje	jako	
kierowca	ciężarówki.	Wspólnie	z	młodszym	bratem	Hubertem	Kisińskim	
na	przełomie	lat	2015/2016	przejechali	i	przepłynęli	na	rowerach	Amerykę	
Południową	od	Pacyfiku	po	Atlantyk,	spływając	Amazonkę	na	samo-
dzielnie	zaprojektowanych	rowerach	wodnych	z	napędem	wykonanym	
z	przerobionych	szlifierek.	Za	tę	wyprawę	w	marcu	2016	roku	otrzymali	
Kolosa	w	kategorii	Wyczyn	roku.

Krzysztof starnawsKi
Jeden	z	najwszechstronniejszych	sportowców	ekstremalnych	na	świecie.	
Płetwonurek,	speleolog,	żeglarz,	taternik	i	paralotniarz.	Ratownik	TOPR,	
specjalizuje	się	w	nurkowaniu	w	jaskiniach.	Dwukrotny	laureat	Kolosa	
w	kategorii	Wyczyn	roku	za	eksplorację	 jaskini	Hranciká	propast	na	
Morawach,	dzięki	której	stała	się	ona	najgłębszą	znaną	podwodną	jaskinią	
świata.	W	2012	r.	ustanowił	światowy	rekord	głębokości	w	nurkowaniu	
na	obiegu	zamkniętym.

leCh flaCzyński
Podróżnik,	wspinacz,	uczestnik	rajdów	MTB.	Najlepiej	czuje	się	na	
dalekiej	północy.	Zamiłowanie	do	ekstremalnych	wypraw	dzieli	z	synem	
Wojciechem.	Za	wyprawę	na	Denali	i	pierwsze	polskie	spłynięcie	rzeką	
Kuskokwim	na	Alasce	otrzymał	Kolosa	2007	w	kategorii	Wyczyn	roku.	
Dwa	lata	później,	również	z	synem,	wyróżniony	w	tej	samej	kategorii	za	
zdobycie	najwyższego	szczytu	Kanady,	Mount	Logan,	i	spłynięcie	canoe	
prawie	2000	km	po	rzekach	Jukon	i	Porcupine.

 PODRÓŻE 

andrzej BudniK
Podróżnik,	geek	technologiczny	i	licencjonowany	pilot	dronów.	Założyciel	
i	współautor	jednego	z	najważniejszych	polskich	blogów	podróżniczych	
–	LosWiaheros.pl,	od	wielu	lat	zaangażowany	w	aktywizację	środowiska	
globtroterskiego.	Począwszy	od	2009	r.	wspólnie	z	Alicją	Rapsiewicz	
przez	4	lata	wędrował	po	Azji	i	Australii,	korzystając	z	najróżniejszych	
środków	transportu.

KaMila Kielar
Podróżniczka,	etolożka,	fotografka	przyrody,	dziennikarka.	Od	kilkunastu	
lat	eksploruje	tereny	subpolarne.	Podróżuje	głównie	solo,	samotnie	
przejechała	rowerem	Alaskę,	Kamczatkę	oraz	Jukon,	w	trakcie	półrocznej	
wędrówki	 przemierzyła	 też	 szlak	 Pacific	Crest	 Trail.	 Organizuje	
i	prowadzi	duże	międzynarodowe	projekty	podróżnicze,	takie	jak	Bike	
Jamboree	 (sztafeta	rowerowa	dookoła	świata)	czy	Afryka	Nowaka.	
Kocha	niedźwiedzie,	pierogi	i	dobrą	literaturę.	Wielokrotnie	nagradzana	
za	swoje	podróże,	prelekcje	 i	zdjęcia	 (m.in.	Kolos,	dwa	wyróżnienia	
i	dwie	Nagrody	Publiczności	w	Gdyni).	Ukończyła	dziennikarstwo	oraz	
podyplomowe	studia	pisarskie	na	UJ.

toMeK MicHniewicz
Dziennikarz,	reportażysta	 i	fotograf,	z	plecakiem	przemierzył	kilka-
dziesiąt	krajów.	Mieszkał	z	Pigmejami	Baka	w	szałasach	pośrodku	lasu	
deszczowego,	eksplorował	dżungle	północnego	Laosu	i	wędrował	pieszo	
przez	Deltę	Okawango.	W	Kambodży,	wraz	z	organizacją	Heritage	Watch,	
tropił	przemytników	dzieł	sztuki	z	XII	wieku,	a	w	Afryce	brał	udział	
w	rozbiciu	gangu	przemytników	kości	słoniowej.	Autor	nagradzanych	
książek	reportażowych:	Samsara	(2010),	Gorączka. W świecie poszukiwa-
czy skarbów	(2011),	Swoją drogą	(2014),	Świat równoległy	(2015),	Chrobot. 
Życie najzwyklejszych ludzi świata	(2018)	oraz	programów	telewizyjnych	
i	radiowych	(m.in.	„Trójka	Przekracza	Granice”).

 EKSPLORACJA JASKIŃ 

dariusz BartoszewsKi
Taternik	jaskiniowy	od	początku	lat	dziewięćdziesiątych	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	

6 7



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 
alpinizm:  ] Anna Czerwińska 
eksploracja jaskiń: ]  grupa grotołazów 
pod kierownictwem Daniela Oleksego 
Wyczyn roku: ]  Janusz Bochenek 
Nagroda dziennikarzy: ]  Michał Thlon, 
Piotr Różalski 

KOLOSY	2001 
Kraków

super Kolos: ]  Ludomir Mączka 
Podróże: ]  Łukasz Henzel i zespół 
eksploracja jaskiń: ]  Zbigniew Rysiecki
Wyczyn roku: ]  Sylwester Czerwiński 
Nagroda dziennikarzy: ]  Sylwester Czerwiński
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Sylwia Bukowicka 

KOLOSY	2003 
Gdynia

super Kolos: ]  Stanisław Szwarc-Bronikowski 
Podróże: ]  Kinga Choszcz i Radosław 
„Chopin” Siuda 
Żeglarstwo: ]  Jacek Wacławski
alpinizm: ]  Marcin Tomaszewski, 
Krzysztof Belczyński i Dawid Kaszlikowski 
eksploracja jaskiń:  ] Kolosa nie przyznano
Wyczyn roku: ]  Andrzej Urbańczyk 
Nagroda dziennikarzy: ]  wyprawa kajakowa 
Himalayak 2003 
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Maciej Ciesielski

KOLOSY	2004 
Gdynia

super Kolos: ]  Marek Kamiński i Wojciech 
Moskal 
Nagroda specjalna: ]  Mieczysław Parczyński
Podróże: ]  Arkadiusz Milcarz 
Żeglarstwo: ]  Jindrích Kuchejda, 
Michal Nešvara i Ivan Orel 
alpinizm: ]  Wyprawa zimowa na Sziszapangmę: 
Piotr Morawski, Simone Moro, Jacek Jawień, 
Dariusz Załuski i Jan Szulc (kierownik) 
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

KOLOSY	2005 
Gdynia

super Kolos: ]  Kazimierz Kowalski 
Nagroda specjalna: ]  Andrzej Urbanik
Podróże: ]  Piotr Opacian 
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	2016
Gdynia

super Kolos: ]  Janusz i Joëlle Kurbielowie
Nagroda specjalna:  ] Nagrody nie przyznano
Podróże:  ]  Małgorzata Jarmułowicz 
i Zygmunt Leśniak
Żeglarstwo: ]   Szymon Kuczyński
alpinizm: ]  Andrzej Bargiel
eksploracja jaskiń: ]   Krzysztof Starnawski
Wyczyn roku: ]   Małgorzata Wojtaczka
Nagroda dziennikarzy:  ] Tomasz Jakimiuk
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]   
Maciej Stromczyński i Grzegorz Ozimiński
Nagroda Wiecznie młodzi:  ] Ryszard Pawłowski

KOLOSY	2017
Gdynia

super Kolos: ]  Anna Czerwińska
Nagroda specjalna:  ] Henryk Widera
Podróże:  ]  Norbert Pokorski i Marek Połchowski
Żeglarstwo: ]   Kolosa nie przyznano
alpinizm: ]  Marek Raganowicz
eksploracja jaskiń: ]   Speleoclub Wrocław
Wyczyn roku: ]   Aleksander Doba
Nagroda dziennikarzy:  ] Krzysztof Story
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]   
Tomasz Owsiany
Nagroda Wiecznie młodzi:  ]
Lech Flaczyński

KOLOSY	2018
Gdynia

super Kolos: ]  Richard Konkolski
Nagroda specjalna:  ] Nagrody nie przyznano
Podróże:  ]  Kamila Kielar
Żeglarstwo: ]   Szymon Kuczyński
alpinizm: ]  Andrzej Bargiel
eksploracja jaskiń: ]   Michał Ciszewski, 
Marcin Czart, Agata Klewar, Andrzej Porębski, 
Ewa Wójcik
Wyczyn roku: ]   Michał Woroch, Maciej Kamiński
Nagroda dziennikarzy:  ] Pamela i Krzysztof 
Kaczmarek
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]   
Jacek Matuszek
Nagroda Wiecznie młodzi:  ]
Ryszard TeisseyreKOLOSY	2015

Gdynia
super Kolos: ]  Wojciech Jacobson
Nagroda specjalna:  ] Nagrody nie przyznano
Podróże:  ] Kolosa nie przyznano
Żeglarstwo: ]  Piotr Kuźniar i załoga „Selma Expeditions”
alpinizm: ]  Marcin Rutkowski, Wojciech Ryczer 
i Rafał Zając
eksploracja jaskiń: ]  Kolosa nie przyznano
Wyczyn roku: ]  Dawid Andres i Hubert Kisiński
Nagroda dziennikarzy:  ] Tomasz Owsiany
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Michał Woroch i Maciej Kamiński

KOLOSY	2014
Gdynia

super Kolos:  ] Janusz Kurczab
Nagroda specjalna:  ] Aleksander Doba
Podróże:  ] Piotr Strzeżysz
Żeglarstwo: ]  Ryszard Wojnowski
alpinizm:  ] Adam Pustelnik
eksploracja jaskiń:  ] Sopocki Klub Taternictwa 
Jaskiniowego i Sekcja Grotołazów Wrocław
Wyczyn roku: ]  Sebastian Kawa
Nagroda dziennikarzy:  ] Krzysztof Gutteter, 
Eliza Kugler, Paula Rettinger-Wietoszko, 
Krzysztof Podniesiński i Marta Żuchowska
Nagroda imienia andrzeja zawady:   ]
Grzegorz Gawlik

KOLOSY	2013
Gdynia

super Kolos: ]  Krzysztof Birkenmajer
Nagroda specjalna: ]  Nagrody nie przyznano
Podróże: ]  Kazimierz, Noe i Nel Ludwińscy
Żeglarstwo:  ] Ryszard Wojnowski  
i załoga jachtu „Lady Dana 44”
alpinizm: ]  Marcin Tomaszewski i Marek 
Raganowicz
eksploracja jaskiń:  ] Marcin Gala
Wyczyn roku: ]  Michał Kozok
Nagroda dziennikarzy:  ] Dominik Szmajda, 
Andrzej Kozłowski, Maciej Mizgajski, 
Michał Rogacki
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Grzegorz Gontarz, Szymon Gontarz, Piotr Zaśko

KOLOSY	2012
Gdynia

super Kolos: ]  Henryk Jaskuła
Nagroda specjalna: ]  Nagrody nie przyznano
Podróże: ]  Andrzej Muszyński
Żeglarstwo: ]  Tomasz Cichocki
alpinizm: ]  Wyprawa zimowa na Gaszerbrum I
eksploracja jaskiń: ]  Członkowie Sekcji 
Grotołazów Wrocław i Sekcji Speleologicznej 
„Niedźwiedzie”
Wyczyn roku: ]  Kolosa nie przyznano
Nagroda dziennikarzy: ]  Anna Baran
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Andrzej Muszyński

KOLOSY	2011
Gdynia

super Kolos: ]  Aleksander Doba
Nagroda specjalna: ]  Sztafeta Afryka Nowaka
Podróże: ]  Paweł Kilen
Żeglarstwo: ]  Bronisław Radliński
alpinizm: ]  Kolosa nie przyznano 
eksploracja jaskiń: ]  Wyprawa Hoher Göll 2011
Wyczyn roku: ]  Piotr Kuryło
Nagroda dziennikarzy: ]  Piotr Kuryło
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Aleksandra Dzik

KOLOSY	2010
Gdynia

super Kolos: ]  Piotr Pustelnik 
Nagroda specjalna: ]  Jarosław Frąckiewicz 
Podróże: ]  Magdalena Skopek
Żeglarstwo: ]  Jerzy Radomski
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	2009
Gdynia

super Kolos: ]  Andrzej Ciszewski 
Nagroda specjalna: ]  Michał Gąsiorowski 
i Tomasz Gorazdowski 
Podróże:  ] Magdalena Nitkiewicz 
i Paweł Opaska 
Żeglarstwo: ]  Kolosa nie przyznano 
alpinizm: ]  Kolosa nie przyznano
eksploracja jaskiń: ]  Kolosa nie przyznano 
Wyczyn roku: ]  Arkadiusz Mytko 
Nagroda dziennikarzy: ]  Arkadiusz Mytko 
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]   
Wojciech Kozub

KOLOSY	2008
Gdynia

super Kolos: ]  Krystyna Chojnowska-Liskiewicz 
Nagroda specjalna: ]  Marek Kalmus 
Podróże: ]  Jakub Pająk
Żeglarstwo: ]  Tomasz Lewandowski 
alpinizm: ]  Kinga Baranowska 
eksploracja jaskiń: ]  Wielkopolski Klub 
Taternictwa Jaskiniowego
Wyczyn roku: ]  Marek Klonowski  
i Tomasz Mackiewicz
Nagroda dziennikarzy: ]  Henryk Widera
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Członkowie AKT Watra 

KOLOSY	2007
Gdynia

super Kolos: ]  Krzysztof Baranowski
Nagroda specjalna: ]  Marek Kaczanowski, 
Maciej Łęgowski i członkowie 7. Gdańskiej 
Integracyjnej Drużyny Harcerskiej Keja
Podróże: ]  Anna i Jakub Urbańscy
Żeglarstwo: ]  Załoga jachtu „Stary”
alpinizm: ]  Łukasz Depta, Piotr Głuszek  
i Wojciech Kozub
eksploracja jaskiń: ]  Kolosa nie przyznano
Wyczyn roku: ]  Lech i Wojciech Flaczyńscy
Nagroda dziennikarzy: ]  Lech i Wojciech 
Flaczyńscy
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]   
Sławek Kunc i Piotr Tomza 

KOLOSY	2006 
Gdynia

super Kolos: ]  Krzysztof Wielicki 
Nagroda specjalna: ]  Kinga Choszcz 
Podróże: ]  Mikołaj Książek, Katarzyna Gembalik 
Żeglarstwo: ]  Tadeusz Natanek 
alpinizm: ]  Kolosa nie przyznano
eksploracja jaskiń: ]  Kolosa nie przyznano
Wyczyn roku: ]  Grzegorz Szyszkowski 
Nagroda dziennikarzy: ]  Romek i Jonasz Zańko 
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Adam Pustelnik 

KOLOSY	2002 
Gdynia

super Kolos: ]  Ryszard Schramm 
Podróże: ]  zespół pod kierownictwem 
Marka Tomalika
Żeglarstwo: ]  Kolosa nie przyznano
alpinizm: ]  Jacek Czyż 
eksploracja jaskiń: ]  grupa grotołazów 
z Nowego Sącza pod kierownictwem 
Marka Lorczyka
Nagroda dziennikarzy: ]  Jacek Karaś 
i Rafał Świętoniowski 
Nagroda imienia andrzeja zawady: ]  
Tomasz Fiedorowicz 
Wyczyn roku:  ] Kolosa nie przyznano

Laureaci Kolosów 1999–2018
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11.05–13.30 – blok i 
fotoPlastyKon

 11.05–11.30 

Korona Gór Unii Europejskiej
jerzy, jolanta i Karol jurKiewiczowie

Rodzinna wyprawa, która zaczęła się od zdobywania 
Korony Gór Polski, a skończyła wejściem na najwyższe 
szczyty wszystkich państw Unii Europejskiej. Jolanta 
i Jerzy Jurkiewiczowie zaszczepili górskiego i podróż-
niczego bakcyla swojemu synowi, kiedy miał zaledwie 
sześć lat. Dziś ma już czternaście, a ponieważ rodzice 
„oszczędzili” mu wcześniej Mont Blanc i Grossglocknera, 
Karol wybiera się nadrobić zaległości w tym roku. Będzie 
o radości wspólnego wędrowania, o trudnościach, nie-
spodziankach i o tym, jak radzić sobie w niesprzyjających 
okolicznościach. Nawet wtedy, kiedy na twoją rodzinę 
napada... policja.

 11.35–12.00 

Tysiąc odcieni czerni: 
Botswana, Zimbabwe RPA 
MareK gronowsKi

Kilka tysięcy kilometrów autostopem, ciężarówką, łodzią, 
pociągiem i pieszo. Marek Gronowski wyruszył w podróż 
z Maun w Botswanie, brnął przez bagna delty Okawango, 
był na safari (psującym się jeepem i starą awionetką), 
okradła go hiena, Wodospady Wiktorii odebrały mu dech 
w piersiach, a to, co zostało, do cna wypaliła pustynia 
Kalahari. Zmieniony, ale szczęśliwy, dotarł w końcu do 
Johannesburga. Wbrew pozorom najważniejsze w jego 
wyprawie nie były jednak krajobrazy, lecz ludzie i ich 
historie. Nocne rozmowy z kierowcami tirów, opowieści 
mieszkańców „zakazanych” dzielnic Joburga, przewrotny 
los nękający białego osadnika z Zimbabwe. Kto się kogo 
boi w dzisiejszej Afryce, kto kogo szanuje, a kim pogardza 
– każde spotkanie było jak kolejna perełka nanizana na 
nitkę. Niektóre do siebie pasują, inne wręcz przeciwnie.

 12.05–12.30  

Rowerem przez Kurdystan
roBert jaworsKi

Skomplikowana sytuacja polityczna, urzekające górskie 
krajobrazy i ludzie wciąż kultywujący wielowiekowe trady-
cje. Innymi słowy: Kurdystan. Robert Jaworski przez bli-
sko pół roku przemierzył rowerem ponad 6000 km przez 
jego trzy części: turecką, iracką oraz irańską. Po drodze 
musiał znosić brzęczenie wojskowego drona nad głową, 
jadł obiad z partyzantami i słuchał kurdyjskiej muzyki. 
Co prawda zakup tradycyjnego stroju przypłacił zaku-
ciem w kajdanki, ale przez większość trasy doświadczał 
ogromnej życzliwości mieszkańców. Nauczył się tańca 
halperki, lawirował pomiędzy niezliczonymi punktami 
kontrolnymi i odnalazł szachownicę cesarską.

 12.35–13.00  

Czerwone drzwi Irlandii 
iśka marChWiCa

Zaplanowanie czterotygodniowej podróży w formie 
dużego „loop walk” (spaceru po pętli) okazało się w Irlandii 
tak oczywiste, jak wieczorna pinta Guinnessa. Jedyne, 
czego Irlandczycy nie mogli pojąć, to dlaczego dziew-
czyna z Polski, z nieco za dużym plecakiem, koniecznie 
chce tę pętlę przejść na własnych nogach. Wędrując 
przez trzynaście hrabstw w południowej części Zielo-
nej Wyspy, Iśka Marchwica przemierzyła pieszo ponad 
700 km, przeszła głównymi szlakami pasm górskich Wic-
klow i Slieve Bloom, odwiedziła Park Narodowy Killarney 
i dotarła do stóp najwyższego szczytu irlandzkiej wyspy 
– Carrantuohill. Dużą część podróży przebyła wybrze-
żem, idąc plażą i podziwiając klify (w tym majestatyczne 
Kilkee). Zachwycała się przyrodą, ale też pukała do drzwi, 
by poznawać fascynującą historię Irlandii z pierwszej ręki. 
Wróciła mocno utwierdzona w przekonaniu, że to co bli-
skie i łatwo dostępne, bywa najbardziej fascynujące.

 13.05–13.30  

Atomy. Pieszo przez Salar de Uyuni 
alina Kondrat, Mateusz waligóra

W czerwcu 2019 roku fotografka Alina Kondrat oraz Mate-
usz Waligóra (wyróżnienie w kategorii Wyczyn roku na 
poprzednich Kolosach za solowy trawers mongolskiej 
części pustyni Gobi) wyruszyli na największą solną pusty-
nię świata – Salar de Uyuni w Boliwii. Owocem wyprawy 
miał być film dokumentalny o doświadczeniach Waligóry, 
który w 2015 roku samotnie przeszedł tę pustynię. Ale 
przecież – zgodnie z ich słowami – „pustyni nie można 

pokonać, można ją przejść, jeśli ma się mocne nogi 
i głowę, dobry sprzęt i dużo szczęścia; można – jeśli 
sama na to pozwoli”. Dlatego nie wszystko wydarzyło się 
z godnie z planem. Film Atomy, który na Kolosach będzie 
miał premierę, to pięknie zilustrowana, zaskakująca 
opowieść o pokorze wobec przyrody i emocjach, które 
towarzyszą wędrówce przez pustkowia.

13.30–13.45 – PrzerWa

13.45–16.20 – blok ii, fotoPlastykoN
 13.45–14.10  

Tropem wielorybów Pacyfiku 
MareK KraMarczyK

Każdego roku humbaki opuszczają zimną Antarktykę 
i udają się na tropikalne wody południowego Pacyfiku. 
Tam w osłoniętych zatokach i lagunach wydają na świat 
potomstwo. Największa szansa na ich spotkanie jest 
w położonym na środku oceanu Królestwie Tonga. 
W połowie ubiegłego roku Marek Kramarczyk, kontynu-
ując rozpoczęty cztery lata wcześniej jachtostopowy rejs 
przez Pacyfik (wcześniej Karaiby), wypłynął im naprze-
ciw. Na jachcie Ocean View wyruszył z Tahiti w kierunku 
Australii, po drodze odkrywał bogactwo (ale i koszmar) 
życia morskiego Polinezji – nurkował z rekinami, pły-
wał z mantami, podziwiał żywe rafy koralowe i oglądał 
wszechobecne, plastikowe śmieci. A co z wielorybami? 
W lagunie Beveridge Reef za pomocą drona sfotografo-
wał i sfilmował samicę z kilkudniowym cielęciem oraz 
towarzyszącego im samca, który pełnił rolę eskorty, 
a kilka dni później, już w Tonga, uwiecznił kolejne bliskie 
spotkanie z jednoroczną samicą humbaka. 

 14.15–14.40  

Śladami marzeń 
miChał koChańCzyk

Michała Kochańczyka nikomu przedstawiać nie trzeba. 
Na Kolosach był i jest „od zawsze”, „od zawsze” też 
podróżował. Podczas retrospektywnego pokazu opo-
wie o marzeniach, które miał pewien mały chłopiec, 
pragnący poznawać świat, i o tym, co z tego chłopca 
wyrosło. Jakie wydarzenia, spotkania i książki inspiro-
wały go przez lata do najrozmaitszych podróżniczych 
przedsięwzięć? I co sprawiło, że było ich tak dużo. Będą 
zaskakujące zdjęcia, anegdoty, przede wszystkim zaś 
opowieści o współtowarzyszach, dzięki którym Michałowi 
udało się zrealizować tak wiele ambitnych wypraw. 
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ProWadząCy: dariusz Podbereski
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 14.45–15.20 

Od Alaski do Niagary 
przez Jukon i Calgary 
ryszard grześkoWiak, ryszard de teisseyre

Ubiegłoroczny laureat Nagrody Wiecznie Młodzi, Ryszard 
de Teisseyre, zwany „Markizem”, grant otrzymał na to, 
co najbardziej lubi – długą rowerową wyprawę w nie-
znane. Towarzysza podróży szukać nie musiał, od lat 
jest nim bowiem jego imiennik, Ryszard Grześkowiak, 
dla ułatwienia (ale nie przez przypadek) zwany „Diabłem”. 
Panowie wyruszyli z Anchorage w kierunku północno-
wschodnim do Dawson City, a stamtąd na południe, 
przez prowincje Jukon i Kolumbia Brytyjska, do naj-
większego miasta Alberty – Calgary, i dalej na wschód 
aż do Toronto. Doświadczyli potęgi gór, bezmiaru prerii, 
bezkresu wielkich jezior, niedostępności tajgi, grzmienia 
Niagary i dobroci ludzi. Zmagali się z insektami, podjaz-
dami, zimnem, wilgocią, tropikiem (na Alasce!), ulewami 
i żarem słońca. Łącznie wykręcili na rowerach prawie 
7500 km. Przez trzy miesiące.

 15.25–15.50 

Lhotse. Radość przez łzy
MoniKa witKowsKa

Zanim w tym roku dołączyła do Kapituły Kolosów, w ubie-
głym zdobyła swój trzeci ośmiotysięcznik. Po Evereście 
(w 2013 roku) i Manaslu (2018) wspięła się na Lhotse. I była 
to dla niej najtrudniejsza z himalajskich wypraw, przy czym 

16.20–16.35 – PrzerWa

16.35–18.50 – blok iii 
NomiNaCJe: ŻeglarstWo
 16.35–17.05 

Lodowe Krainy – Rosyjska Arktyka 2019 
ewa BanaszeK, Maciej sodKiewicz

Ziemia Franciszka Józefa to najdalej wysunięty na północ 
ląd Eurazji. Tędy drogi na biegun szukała większość eks-
pedycji badawczych z przełomu XIX i XX wieku. Rosyjski 
archipelag był też celem żeglarskiej wyprawy Lodowe 
Krainy – Rosyjska Arktyka 2019, która w lipcu ubiegłego 

roku na jachcie Lady Dana 44 wyruszyła z Archangiel-
ska. Przez trzy miesiące kpt. Maciek Sodkiewicz i jego 
załogi żeglowali po zalodzonych wodach Morza Barentsa, 
asystując rosyjskim naukowcom w badaniach, odwie-
dzając miejsca związane z erą heroicznych odkrywców 
i pomagając w renowacji pozostałych po nich zabytków. 
Dokonali też pierwszego polskiego lądowania na Wyspie 
Rudolfa i, żeglując w gęstym polu lodowym, przekroczyli 
osiemdziesiąty drugi równoleżnik.

 17.10–17.40 

Sześć metrów przez Atlantyk
iWoNa JaNuszeWska, filiP sułkoWski

Najpierw był pomysł, żeby przekroczyć Atlantyk. Potem 
szkic na kartce, który z czasem zamienił się w prawdziwy 

nie chodzi tu o trudności techniczne (które są większe niż 
na wznoszącym się po sąsiedzku Evereście), ale o wyda-
rzenia, których ofiarami stali się zaprzyjaźnieni z Moniką 
wspinacze. Z wiosny 2019 Polka na zawsze zapamięta bez-
troskie, wesołe dni spędzone w bazie, piękne widoki na 
góry, emocje na przejściu posiekanego szczelinami ice-
fallu, walkę ze słabościami przy pokonywaniu stromego 
kuluaru, łzy radości na szczycie i łzy bezsilności na dole.

 15.55–16.20 

Dwa razy wokół Svalbardu 
MireK cieszewsKi

Dotrzeć do granicy lodu, przenieść się do świata, 
w którym jesteśmy tylko gośćmi, pogłowie niedźwie-
dzi przewyższa liczebność ludzi, a o przetrwaniu decy-
duje rozwaga i dobre planowanie. Popłynąć poza 80°N 
i żeglować tam, gdzie nie sięgają elektroniczne mapy... 
Brzmi, jak rojenia szaleńca? Być może! Ale prędzej czy 
później każdy żeglarz, któremu niestraszne są trudne 
warunki, poczuje zew Arktyki lub Antarktydy. W 2019 
roku załogi kilku polskich jachtów połączyło wspólne 
marzenie – opłynąć Spitsbergen, a może i dopłynąć do 
Austfonny, jednego z największych lodowców na świe-
cie. Ostatecznie udało się to jednostce Join Us, która 
dwukrotnie, z dwoma różnymi załogami na pokładzie, 
opłynęła Spitsbergen. Uczestnicy wyprawy opowiedzą 
o trudzie żeglugi, planowaniu i przemieszczaniu się 
w lodzie, spotkaniach z niedźwiedziami i wielogodzin-
nych trekkingach po bezludnej ziemi.
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jacht. Ożaglowanie klasyczne, gaflowe, tylko sklejka 
i drewno. Długość niewielka, odpowiednia do budżetu, 
ale można wyciągnąć nogi. Dwa lata budowy w ogród-
kach znajomych, w mieszkaniu, potem wykańczanie już 
w Gdańsku. Wreszcie pierwsze próbne rejsy po zatoce. 
Zaliczone. Więc ciężarówka i transport łódki pod Lizbonę. 
Malowanie, dokręcanie, sprawdzanie sprzętu. Wreszcie 
ostatni egzamin. Jeszcze można się wycofać. Potem 
jest już tylko Atlantyk. Po dziesięciu dniach – Kanary. 
Chwila odpoczynku, sztorm, ucieczka na Cabo Verde. 
Uszkodzony samoster. Rok przerwy na podreperowanie 
budżetu i wielki powrót. Po miesiącu rejsu lądowanie na 
Martynice. Troje żeglarzy (oprócz prelegentów również 
Michał Cyz) spędziło na oceanie łącznie 50 dni. Przepły-
nęli ponad 4000 mil morskich, zwiedzili 12 wysp, zdobyli 
trzy szczyty i mnóstwo przyjaciół.

 17.45–18.15 

Wypłyń! Na oceanach planety Ziemia
tristaN biegański

Jeśli żeglowanie to metafora wolności, takie żeglowanie 
to jej najbardziej dosłowna realizacja. Tristan Biegański 
zaczął pływać na łódkach, gdy miał dwanaście lat. Naj-
pierw na kaszubskich jeziorach, potem na Balatonie, 
Adriatyku, Morzu Śródziemnym – ciągle dalej. Aż przyszła 
dorosłość. Koniec marzeń. Praca. Koniec? Po blisko 
dziesięciu latach w korporacyjnym kieracie uznał, że ma 
już dość. Że wraca. Na morze. I to był powrót na dobre. 
Historia tej podróży pod wieloma względami przypomina 
niezwykłą epopeję Wyspy Szczęśliwych Dzieci Kazimie-
rza Ludwińskiego (Kolos 2013). Biegański też żeglował 
na katamaranie (ViteVite), z dziećmi, też upodobał sobie 
ciepłe wody, spędził na morzu aż szesnaście lat, prze-
mierzył 55 tys. mil morskich, a jego wyprawa to bardziej 
sposób na życie niż rejs. Niezwykła opowieść o swobo-
dzie żeglowania, przyjaźni, miłości i wolności.

kwintesencję alpejskiej przygody i jest marzeniem wielu 
wspinaczy. Michałowi, Kubie i Gabrysiowi (Gabriel Korbiel) 
wejście nią od podstawy ściany na szczyt zajęło dwa dni. 
W niesamowitej scenerii, przy dużych trudnościach (7b), 
poprowadzili ją klasycznie, znakomicie się przy tym bawiąc. 

 19.40–20.10 

Tennengebirge 2019
Karol Borejszo, zenon Kondratowicz, Krzysztof wyPycH

To była już 36. wyprawa eksploracyjna zorganizowana 
przez Speleoklub Bobry z Żagania w masyw Tennen-
gebirge w Alpach Salzburskich. Celem była tym razem 
przede wszystkim kontynuacja działalności w jaski-
niach Jack Daniels i Środkowej. Grotołazi skupili się 
na głównym ciągu korytarzy i „poprawili” głębokość tej 
drugiej o ponad 360 m w stosunku do wyniku eksploracji 
z poprzedniego roku. Gdyby nie intensywne deszcze 
w ostatnim tygodniu wyprawy, na 907 metrach zapewne 
by się nie skończyło. Ale co się odwlecze... Bobry wracają 
w Tennengebirge już za kilka miesięcy.

 20.15–20.45 

Tortour. Alpejska solówka
łukasz dudek

Łukasz Dudek to jeden z najlepszych polskich wspina-
czy. Wyróżniony w ubiegłym roku na Kolosach wspólnie 
z Jackiem Matuszkiem za wytyczenie nowej drogi na 
Cima Grande w Dolomitach, późną wiosną 2019 roku 
postanowił spróbować czegoś nowego. „Wspinaczka 
z partnerem nie daje aż tak intensywnych doznań jak ta 
solowa. Dlatego podjąłem decyzję, by przejść samotnie 
drogę wielowyciągową. Brak ludzi daje wrażenie, że cała 
ściana należy tylko do mnie” – wyjaśniał potem. Za cel 
obrał „skromną”, niespełna 300-metrową drogę Tortour 

 18.20–18.50 

Solo 360 non stop – dookoła świata 
bez zawijania do portów
joanna PajKowsKa

Po dziesięciu latach od swojego pierwszego solowego 
rejsu dookoła świata Joanna Pajkowska znów to zro-
biła. Na trasę wokółziemskiej podróży wyruszyła we 
wrześniu 2018 roku z Plymouth. W ciągu 216 dni żeglugi 
na dwunastometrowym jachcie Fanfan pokonała 29 tys. 
mil morskich, tym razem nie zatrzymując się nigdzie po 
drodze. Po przepłynięciu Atlantyku skierowała się na 
wschód i, żeglując klasyczną trasą wokół trzech przyląd-
ków – Dobrej Nadziei, Leeuwin i Hornu – została pierwszą 
Polką (i zarazem czwartą osobą z Polski), która samotnie 
opłynęła świat bez zawijana do portów. Przed nią ta 
sztuka udała się zaledwie dziesięciu żeglarkom.

18.50–19.05 – PrzerWa

19.05–21.55 – blok iV 
noMinacje: alPinizM 
i eksPloraCJa Jaskiń

 19.05–19.35 

Divine Providence – filarem na szczyt 
Mont Blanc
miChał CzeCh, Jakub kokoWski

Divine Providence to jedna z najtrudniejszych dróg 
wspinaczkowych wiodących na wierzchołek Mont Blanc. 
Dotąd nie miała polskiego przejścia. Prowadzi przez 
środek Wielkiego Filara Narożnego, położonego w rzadko 
odwiedzanej i trudno dostępnej części masywu. Stanowi 

w paśmie Hochschwab Gebirge w Austrii. Pokonując 
na niej solo trudności 8c, dokonał najtrudniejszego 
polskiego samotnego przejścia klasycznie drogi wielo-
wyciągowej. 

 20.50–21.20 

Picos 2019
marek JędrzeJCzak

Podziemny świat Picos de Europa, najwyższego pasma 
Gór Kantabryjskich, polscy grotołazi eksplorują nieprze-
rwanie od ponad 40 lat. Kolejne pokolenia odkrywców 
odnajdują nowe jaskinie i nowe połączenia między zna-
nymi wcześniej systemami. Nie inaczej było podczas 
ubiegłorocznego wyjazdu do Hiszpanii członków Spe-
leoclubu Wrocław. W wyniku działalności uczestników 
wyprawy doszło do połączenia Sistema del Ḥou de la 
Canal Parda z Canalón de los Desvíos w jeden system, 
który liczy obecnie 12 otworów, sięga ponad 900 m w głąb, 
a długość jego korytarzy przekracza 12 km długości.

 21.25–21.55 

Golden Gate albo tydzień z Kapitanem
miChał CzeCh, karoliNa ośka

Michał Czech i Karolina Ośka po raz kolejny odwiedzili 
Dolinę Yosemite, by zmierzyć się z niemal tysiącme-
trową ścianą słynnego El Capitana i jedną z najbardziej 
popularnych klasycznych dróg wiodących na szczyt: 
„Golden Gate”. Realizacja tego wyzwania zajęła im równo 
tydzień. To było siedem dni trudnej wspinaczki klasycznej 
(bez stosowania sztucznych ułatwień), palącego kalifor-
nijskiego słońca, holowania ciężkich worów i wiszenia 
w uprzężach. Efekt? Sukces na najtrudniejszej jak dotąd 
drodze (35 wyciągów, 5.13b), jaką polski zespół pokonał 
klasycznie w Dolinie Yosemite.
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10.00–12.50 – blok V 
NomiNaCJe: PodrÓŻe

 10.00–10.30  

Podróż jako przekład
rafał WierzbiCki

To była podróż nie tylko w przestrzeni, ale i w czasie. 
Jesienią 2019 roku Rafał Wierzbicki wyruszył w samotną 
wędrówkę przez tajgę północnej Finlandii i Norwegii. 
Jego celem było przejście fińskiej dziczy Vatsari i dotar-
cie do norweskiego parku narodowego Pasvik. W tej 
wyprawie (nie pierwszej zorganizowanej przez niego 
w ten sposób) najważniejszy był jednak ekwipunek: 
Rafał korzystał wyłącznie z tradycyjnych materiałów, 
dawnego sprzętu i możliwie lekkiego plecaka pozwala-
jącego na sprawną samotną, wielodniową wędrówkę bez 
zewnętrznego wsparcia. Płócienny płaszcz, wełniany 
koc i siekiera to wszystko, co musiało mu wystarczyć na 
bagnach dalekiej Północy. Niezwykła próba zrozumienia, 
jak niegdyś podróżowano, i doświadczenia tego, z czym 
musieli się mierzyć dawni wędrowcy.

 10.35–11.05  

Wyspa skarbów. Karaiby 1567–2019
aNNa brzezińska, Piotr maszkoWski, Patryk muNtoWski, 
igor MurawsKi

Kwintesencja przygody i dowód na to, że legendy o skrzy-
niach złota ukrytych gdzieś na karaibskich wyspach wciąż 
są żywe. Pod koniec ubiegłego roku grupa poszukiwaczy 
skarbów – wśród nich doświadczeni żeglarze, nurkowie, 
archeolog, historycy i dziennikarze – wyruszyła z Polski 
na Dominikę, by przekonać się, ile prawdy jest w historii 
o zaginionym u brzegów tej wyspy w połowie XVI wieku 
konwoju hiszpańskich galeonów z drogocennym ładun-
kiem. Korzystając z nowoczesnego sprzętu, badali dno 
morskie i trudno dostępny, pokryty wilgotnym lasem 
interior. Dzięki wskazówkom odnalezionym w archiwach 
odkryli ślady po nieznanych wcześniej wrakach i wyty-
powali teren, gdzie najprawdopodobniej znajduje się 
tajemnicza jaskinia, w której prawie 500 lat temu ukryto 
potężny ładunek azteckiego złota, srebra oraz pereł. 
Wszystkich szczegółów nie zdradzą.

Sobota, 14 marca 2020 r.
NomiNaCJe: PodrÓŻe, WyCzyN roku / fiNał (i)
ProWadząCy: aNNa urbańska i radosłaW „ChoPiN” siuda

 11.10–11.40  

Szamani Syberii 
jaceK Hugo-Bader

Wyprawa reportera to przedsięwzięcie, którego trud-
ność nie polega na tym, by gdzieś dotrzeć, coś pokonać, 
gdzieś się wdrapać czy spuścić na linie. Reporter nie 
walczy – z dystansem, wysokością, głębokością, przyrodą 
ani z przeciwnościami. Reporter słucha. I szuka. Jest 
poszukiwaczem skarbów: ludzi i opowieści. A potem 
opowiada o tym, co znalazł. Taką filozofię bycia w drodze 
wyznaje Jacek Hugo-Bader, jeden z najciekawszych 
polskich reporterów ostatnich dekad, którego teksty od 
lat wzbudzają skrajne emocje. Na Kolosach zadebiutuje. 
Opowie o ludziach, którymi fascynacja, stała się jego 
obsesją – syberyjskich szamanach. O Ludmile, Sawieju, 
Antonim Ondarze i szamance Sanarze. I o tym, jak dołą-
czył do oddziału Aleksandra Gabyszewa, który wędruje 
na Moskwę, by przegonić z Kremla złego ducha. 

 11.45–12.15  

Wędrówka z osiołkami
anna i Piotr waKsMundzcy

Ta historia jest bardzo prosta. Anna i Piotr latem ubie-
głego roku wędrowali przez Europę z trzema osiołkami – 
Coco, Bonhommem i Fogiem. Przez ponad dwa miesiące 
przemierzyli niespiesznie 1000 km z Reims do Frankfurtu, 
a potem ze Zgorzelca do Baszowic w Górach Święto-
krzyskich, gdzie mieszkają. Trasa ich podróży wiodła 
przez małe wioski, polne drogi i łąki. Codziennie prio-
rytetem było znalezienie pastwiska ze smaczną trawą. 
W tej rutynie odnaleźli piękno, a w więzi, jaka zrodziła 
się między nimi a ich czworonożnymi towarzyszami, 
najgłębszy sens. Przeżyli dni pełne spokoju, cierpliwości, 
szacunku, pokory i uważności. I z tym doświadczeniem 
wrócili do domu.

 12.20–12.50 

Archipelag Raja Ampat –  
kajakami w stronę równika
dagMara, doBrawa i leszeK jureccy

Blisko 40-dniowa rodzinna wyprawa kajakami moduło-
wymi po wodach archipelagu Raja Ampat we wschodniej 
Indonezji. Rodzinna, bo Dagmara i Leszek odbyli tę podróż 
razem z czteroletnią córką. Transportując ze sobą cały 
ekwipunek biwakowy i zapasy jedzenia pokonali wspólnie 
370 km, poznając po drodze tajemnice odizolowanych 
i dzikich wysp. Nie poddali się w walce ze wzburzonym 
morzem i silnymi prądami, dzięki czemu osiągnęli jeden 
z celów wyprawy, jakim było przekroczenie kajakami 

równika. Obcowanie z dziewiczą naturą, codzienne 
poszukiwania dogodnych miejsc na obóz oraz samowy-
starczalność były największymi wyzwaniami podczas 
eksploracji archipelagu.

12.50–13.10 – PrzerWa

13.10–16.00 – blok Vi 
NomiNaCJe: PodrÓŻe i WyCzyN 
 13.10–13.40  

Camino dla zaawansowanych. 
Od Morza Czarnego po Atlantyk
JaCek stęPień

Jak pielgrzymka do tak wyjątkowego miejsca jak San-
tiago de Compostela, to też wyjątkowa. Jacek Stępień 
rozpoczął ją blisko 7000 km od celu – na przylądku 
Emine nad Morzem Czarnym w Bułgarii, gdzie zaczyna 
się Europejski Szlak Długodystansowy E3. Choć nie jest 
dokładnie wytyczony, wiedzie z grubsza przez dwana-
ście krajów, w większości w terenie górskim, i kończy 
się u podnóża Gór Kantabryjskich w Hiszpanii. Piechur 
z Polski wędrował nim siedem miesięcy, poznając ludzi 
i zachwycając się mozaiką europejskich kultur, przede 
wszystkim jednak szukając wyciszenia i zjednoczenia – 
z naturą i Bogiem.

 13.45–14.15  

BikeTheWorld – rowerami dookoła świata
Krzysztof józefowsKi, adela tarKowsKa

Ich podróż trwała nieprzerwanie dziewięć i pół roku 
i była tym samym najprawdopodobniej najdłuższą 
polską wyprawą rowerową w historii. Cały czas na 
rowerach i przez cały czas razem, spędzając ze sobą 
24 godziny na dobę, Adela i Krzysztof przemierzyli 
prawie 90 tys. km i odwiedzili 60 państw na wszyst-
kich zamieszkanych kontynentach. Przy okazji okrą-
żyli świat, oczywiście. Ich podróż, czy raczej dekada 
życia, to pełen wachlarz krajobrazów, emocji, kultur, 
warunków oraz relacji. Dlatego tak trudno streścić ją 
w kilku zdaniach. Zaczęli w Turcji, przez Bliski Wschód 
dotarli do Afryki, którą następnie przejechali z pół-
nocy na południe, potem wylądowali w Argentynie, 
dojechali na Alaskę, byli w Australii i Nowej Zelan-
dii, z Japonii, przez Koreę, Rosję, Mongolię i Chiny 
dotarli do Azji Południowo-Wschodniej i dalej przez 
Azję Środkową, Półwysep Arabski i Kaukaz wrócili 
do Europy. Nie śpieszyli się, nie robili skrótów, żyli.  
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14.20–14.50 

Odmienne stany – rowerami przez Amerykę 
jaKuB ryBicKi, Katarzyna jadaluK

The Great Divide Mountain Bike Route, czyli Wielki Szlak 
Wododziałowy, to jeden z najdłuższych, najpiękniej-
szych i najbardziej wymagających szlaków rowerowych 
na świecie. Zaczyna się w Banff w Kanadzie i wiedzie 
przez stan Alberta, Kolumbię Brytyjską, Montanę, Idaho, 
Wyoming i Kolorado aż do Nowego Meksyku. W całości 
przejechało go dotąd zaledwie kilkoro Polaków. Kasia 
i Jakub, którzy na Kolosach nie są nowicjuszami, spę-
dzili na nim 54 dni, przemierzyli 4500 km i pokonali po 
drodze 60 tys. metrów przewyższeń, blisko trzydzieści 
razy przekraczając amerykański wododział. Doświadczali 
dzikich burz i morderczej suszy, spotykali niedźwiedzie 
i dobrych ludzi, poznając przy tym głęboką amerykańską 
prowincję z dala od świateł wielkich metropolii. Podczas 
prezentacji opowiedzą, czym jest ekstremalna podróż 
we dwoje i jak się podczas niej nie rozwieść.

14.55–15.25

Na poboczu Ameryk.  
Pieszo z Panamy do Kanady 
aleKsandra synowiec, arKadiusz winiatorsKi

Prawie 12 tys. km pieszo, ponad półtora roku w drodze, 
9 krajów, 19 par butów i... jedna miłość. Arek Winiator-
ski po przejechaniu Ameryki Południowej autostopem 
stwierdził, że porusza się za szybko. Dlatego, by lepiej 
poznawać świat, postanowił, że począwszy od Panamy 
będzie przemierzał go pieszo. Kupił za grosze używany 
wózek – taki dziecięcy, chociaż sportowej konstrukcji 

– zapakował do niego dobytek i ruszył przed siebie. 
Wybierając trudne, górskie trasy – za cel wziął sobie 
bowiem zdobycie najwyższego szczytu każdego odwie-
dzanego kraju – przemierzył całą Amerykę Środkową. 
Nie mógł wtedy przewidzieć, że jego samotna wędrówka 
niedługo się skończy. Stało się to, gdy na południu Mek-
syku poznał Olę. Odtąd, przez 7000 km, aż do Kanady, 
szli już razem.

15.30–16.00 

Oleniok 2019 – wyprawa śladami 
Aleksandra Czekanowskiego 
daMian wojciecHowsKi

Oleniok to jedna z ostatnich wielkich i całkowicie dzikich 
rzek na Ziemi. Mierzy 2292 km i położone są nad nią tylko 
dwie wioski. Płynie przez Syberię, Kraj Krasnojarski 
i Jakucję, między Leną a Jenisejem. Zorganizowana latem 
2019 roku kajakowa wyprawa miała na celu upamiętnie-
nie dwóch ekspedycji Aleksandra Czekanowskiego z lat 
1874 i 1875, podczas których zebrał on w dolinie Olenioka 
niezwykle cenne dane geologiczne i przyrodnicze. Przed 
polską wyprawą tylko dwóm Rosjanom udało się prze-
płynąć rzekę w całości, ale ze względu na jej długość 
i warunki pogodowe nie zrobili tego za jednym razem lub 
korzystali na ostatnim odcinku z łodzi motorowej. Adam 
Grzegorzewski, Piotr Opacian, Grzegorz Rózik i Damian 
Wojciechowski przez większą część spływu mogli liczyć 
tylko na siebie. Bez szans na wsparcie z zewnątrz, mie-
rzyli się z żywiołem i podziwiali przyrodę w nietkniętym 
przez człowieka stanie – spotkali m.in. niedźwiedzie, 
wilki, a także kilkutysięczne stado reniferów.

16.00–16.20 | PrzerWa

16.20–17.00 

FINAŁ (I): Ceremonia wręczenia Kolosów 
w kategoriach ALPINIZM, ŻEGLARSTWO 
i EKSPLORACJA JASKIŃ oraz Nagrody 
im. Macieja Kuczyńskiego
ProWadząCy: tomek miChNieWiCz

17.05–18.45 – blok Vii 
noMinacje: wyczyn roKu
17.05–17.35 

Rowerem przez Tienszan i Pamir
PaWeł PieCzka

Prawie 7000 km rowerem przez jedne z najwyższych gór 
świata. Zaczęło się, jak to zwykle bywa, od marzenia, 
a skończyło na bezpretensjonalnej, dwumiesięcznej 
wyprawie w dobrym bikepackingowym stylu. Paweł 
Pieczka przemierzył z sakwami najpiękniejsze trasy 
Kazachstanu, Chin (Duku Highway), Kirgistanu (Pamir 
Highway), Tadżykistanu i Uzbekistanu, wjechał na prze-
łęcz Ak-Bajtał (4655 m), „przecisnął się” przez Korytarz 

Wachański i domknął swoją środkowoazjatycką pętlę 
w Ałmatach. Niemal codziennie robił coś po raz pierwszy 
w życiu: wjechał rowerem tak wysoko, jadł kozła, spał 
w jednym pokoju z chińskim policjantem. Doświadczał 
nieporównywalnego z niczym poczucia wolności, jakie 
daje samotna jazda rowerem po szutrowych drogach 
przez bezkresne, otwarte przestrzenie.

17.40–18.10 

Bike Jamboree 2017–2019. 
Sztafeta dookoła świata
beata kośCielska

Przedsięwzięcie, jakiego jeszcze nie było: najpewniej 
pierwsza w historii rowerowa sztafeta, której udało się 
zamknąć wokółziemską pętlę. Projekt był kontynuacją 
sztafetowej wyprawy przez Afrykę śladami Kazimierza 
Nowaka sprzed dziesięciu lat (Nagroda Specjalna Kolo-
sów 2011) oraz rowerowej sztafety przez Europę i Azję 
zorganizowanej w 2015 roku przez Stowarzyszenia Afryka 
Nowaka i Fundację Światowe Jamboree. Pięć lat temu 
rowerzyści dojechali na World Scout Jamboree w Japo-
nii, udowadniając, że współpraca podróżników z harce-
rzami to idealne połączenie. I jedni, i drudzy uznali więc, 
że trzeba ją rozwijać. Wyprawa dookoła świata ruszyła 
w 2017 roku i była zarazem projektem podróżniczym 
i eksperymentem społecznym. Wzięło w niej udział 167 
osób, a trasa 37 etapów wiodła przez cztery kontynenty 
i liczyła blisko 50 tys. km.
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 18.15–18.45 

W pogoni za zorzą, czyli zimowe samotne 
okrążenie Islandii rowerem
artur wysocKi

Wyróżniony na Kolosach 2018 za samotną przeprawę 
rowerem przez Mongolię Artur Wysocki kontynuuje swoją 
zimową edukację. Jej kolejnym etapem była ubiegło-
roczna wyprawa na Islandię. Po tym jak zdał egzamin 
z azjatyckich mrozów, przystąpił do testu z odporności 
na wiatr. By zwiększyć swoje szanse, zwrócił się o pomoc 
do puckiego hospicjum, w którym kiedyś, w niełatwym 
dla jego rodziny czasie, przebywał jego dziadek. Wysocki 
uzyskał zgodę na połączenie swojej podróży ze zbiórką 
pieniędzy na rzecz tej placówki i... wiedział, że już nie 

będzie mógł się wycofać. Kierując się z Keflaviku na 
północ, w ciągu niespełna miesiąca okrążył wyspę. 
W temperaturach sięgających nawet -20° C (ale co to 
dla niego po Mongolii!) przemierzył rowerem prawie 
1600 km. Po tej wyprawie w głowie na zawsze pozostanie 
mu już huk wiatru, burze śnieżne oraz... odzyskana wiara 
w siebie i ludzi.

18.45–19.00 – PrzerWa

19.00–21.50 – blok Viii 
noMinacje: wyczyn roKu

 19.00–19.30 

Szczyty zimna. 
Góry Momskie w Jakucji zimą
Maciej Besta

Pierwsze zimowe wejście na najwyższy szczyt Gór 
Momskich, który wznosi się ponad jedynym lodowcem 
w tym łańcuchu górskim, położonym w najzimniejszym 
rejonie Syberii – Jakucji. Podczas tej wyprawy ekstre-
malnym wyzwaniem było już samo dotarcie w rejon, 
gdzie mogła się zacząć działalność górska. Jest tak mało 
zbadany i rzadko odwiedzany, że Maciejowi Beście, nie-
strudzonemu poszukiwaczowi białych plam na mapach, 
nie udało się wcześniej znaleźć choćby jednej fotografii 
interesującego go masywu. Samotnie, całymi dniami nie 
oglądając słońca, w temperaturach sięgających -55° C 
i w odległości ponad 100 km od najbliższego ludzkiego 
osiedla... czuł się jak ryba w wodzie. Eksploracja w czystej 
postaci i w najlepszym stylu, wymagająca doskonałego 
przygotowania, skomplikowanej logistyki i zastosowania 
nowatorskiego sprzętu. 

 19.35–20.05 

SRU-2-Alps
marCiN duszyński

SRU-2-Alps, czyli... sru przez Alpy! Realizację swojego 
wyjątkowego projektu Marcin Duszyński rozpoczął w 2018 
roku. Co prawda na chwilę zatrzymało go zwichnięcie 
ręki pod Mont Blanc, ale z pomysłu pokonania Alp w stylu 
vol biv, czyli pieszo i paralotnią, wyłącznie siłą własnych 
mięśni (oraz wiatru i grawitacji) i bez pomocy z zewnątrz, 
bynajmniej nie zamierzał rezygnować. Gdy wylądował na 
lotnisku w Nicei, na sobie miał kilkunastokilogramowy 
plecak, w którym zmieścił cały sprzęt paralotniowy 
i biwakowy, a przed sobą – tysiąc kilometrów w linii pro-
stej do Tolmina w Słowenii. Choć pogoda w tym roku nie 
rozpieszczała, po 32 dniach wyprawy Marcin dotarł do 
mety. Z 1345 km, które przemierzył, ok. 600 km pokonał 
piechotą, resztę zaś, unosząc się na paralotni.

 20.10–20.40 

Triple Crown of Hiking –  
potrójna korona amerykańskich  
szlaków długodystansowych
agnieszKa dziadeK

Przejście Pacific Crest Trail w 2019 roku, wyjątkowo 
trudnym w prawie stuletniej historii tego szlaku, było 
dla Agnieszki Dziadek zwieńczeniem ambitnego, trzylet-
niego projektu pokonania najsłynniejszych amerykań-
skich szlaków długodystansowych – oprócz PCT są to 

Appalachian Trail i Continental Divide Trail (o jednym i dru-
gim Agnieszka opowiadała na Kolosach w poprzednich 
latach). Wędrując przez 382 dni, z czego 133 dni w desz-
czu, podróżniczka przemierzyła 13 tys. km w 22 stanach, 
pokonała 811 km przewyższeń, wspięła się na 11 czte-
rotysięczników i doświadczyła wszystkich możliwych 
zjawisk pogodowych, krajobrazowych (od pustyni, przez 
gęste lasy, po lodowce), a także... kulturowych. Spotkała 
kowbojów, hipisów i wagabundów. Od teraz w pełni zasłu-
żenie może nosić The Triple Crown of Hiking – potrójną 
koronę amerykańskich szlaków długodystansowych.

 20.45–21.15 

Zimowe Chan Tengri
mariusz hatala, Piotr krzyŻoWski

Zimowa wyprawa dwóch bielszczan do Kirgistanu miała 
dwa cele: samodzielne przejście lodowca Inylczek bez 
wsparcia z zewnątrz oraz wejście na słynny siedmioty-
sięcznik. Dla Piotra Krzyżowskiego miał to być czwarty 
szczyt zaliczany do Śnieżnej Pantery, dla Mariusza Hatali 
– trzeci. Pierwszy etap przedsięwzięcia zakończył się 
sukcesem po tygodniu forsownego marszu – alpiniści 
pokonali ok. 50 km lodowca, śpiąc w namiotach i nie 
korzystając z depozytów, i dotarli do opuszczonej o tej 
porze roku bazy pod Chan Tengri na zboczach Piku 
Gorkiego. Choć pogoda im nie sprzyjała, temperatury 
sięgały -40° C, w styczniu w Tienszanie nie mieli prawa 
spodziewać się lepszych warunków. Dlatego nie rezy-
gnowali. Po ponad dwóch tygodniach akcji górski ich 
wysiłki zostały wynagrodzone. 31 stycznia 2019 roku 
Piotr i Mateusz stanęli na szczycie. 

 21.20–21.50 

Biegiem przez Łuk Karpat 
roMan ficeK

Zaledwie 39 dni i 11 godzin potrzebował Roman Ficek, by 
latem ubiegłego roku przebiec Łuk Karpat. Nikomu nie 
udało się dokonać tego szybciej. W pokonaniu 2300 km 
(licząc w poziomie) i 110 km przewyższenia pomagała mu 
czteroosobowa ekipa (dwoje supportujących i dwóch 
operatorów kamer). Trasa biegu prowadziła od Orsowa 
na granicy rumuńsko-serbskiej, przez Rumunię, Ukra-
inę, Polskę i Słowację – do Bratysławy. Ficek wybrał 
taki jej wariant, by możliwie cały czas biec w górach, 
„przy okazji” zdobył też w każdym kraju jego najwyższy 
szczyt. O tej wyprawie marzył od sześciu lat. Po drodze 
doświadczył bólu, kryzysów i frustracji, gdy kolejny raz 
(szczególnie w Rumunii) gubił szlak, ale emocji i satys-
fakcji, których dostarczyły mu Karpaty, nie zamieniłby 
na nic innego.
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10.05–12.25 – blok iX 

 10.05–10.55 

30 lat z rowerem po świecie
Piotr strzeŻysz

W dzieciństwie uwielbiał spędzać czas na przeglądaniu 
map. Wertował atlasy geograficzne, kreślił w nich szlaki, 
malował drogi i wyobrażał sobie, dokąd kiedyś pojedzie 
i gdzie zamieszka. Pewnego dnia rozrysowywane linie 
wyszły poza kartkę, spadły ze stołu, pobiegły w stronę 
ściany, wspięły się do otwartego okna, czmychnęły na 
podwórko, po czym, wzniósłszy się wysoko, zniknęły 
ponad lasem. Mały Piotruś nie wahał się ani chwili. Wsiadł 
na rower i ruszył, aby je pochwycić. I tak już od ponad 
trzydziestu lat szwenda się po świecie. Przepedałował 
kilkadziesiąt krajów na pięciu kontynentach, ale wciąż nie 
może się zatrzymać. Choć od dawna niczego nie szuka, 
często coś znajduje. Kiedy przystaje – opowiada. O dro-
dze, pełnej zaistnień z ludźmi, rudymi kotami i duchami, 
o marzeniach, o wolności, wietrze i otwartym niebie, 
powtarzając do znudzenia frazę, że podróżowanie jest 
szukaniem baśni, a w niej – zbliżaniem się do drugiego 
człowieka i jednocześnie powracaniem do samego siebie. 

 11.00–11.30 

Kropla w Morzu
KaMila Kielar, Krzysztof story

Relacja z reporterskiej wyprawy nad Morze Aralskie. 
Kamila Kielar (Kolos 2018 w kategorii Podróże i najlepsza 
prezentacja poprzedniej edycji OSPŻiA) oraz Krzysztof 
Story (Nagroda Dziennikarzy na Kolosach 2017) pojechali 
do Uzbekistanu i Kazachstanu nie tylko po to, by przy-
pomnieć starą historię o znikającym jeziorze i kutrach 
rdzewiejących na środku pustyni, ale żeby zgłębić coraz 
bardziej aktualny w globalnej skali problem dostępności 
wody. Przemieszczali się na rowerach, by być jak naj-
bliżej morza, pustyni i ludzi, bezpośrednio dotkniętych 
skutkami jednej z największych katastrof ekologicznych 
XX wieku. W ich podróży nie zabrakło zaskoczeń, okazuje 
się bowiem, że historia napisała dla Morza Aralskiego 
zupełnie nowy rozdział i zatytułowała go „Rozwój”. 
Tylko czy rozwój zawsze ma sens? Były długie opowie-
ści, trudne rozmowy i reporterska uważność. Przede 
wszystkim zaś powracające pytanie: Czy rozumiemy 
przyrodę na tyle, by nad nią panować? 

 11.35–12.25 

Górska retrospektywa
Marcin toMaszewsKi

Marcin Tomaszewski przygodę ze wspinaczką rozpo-
czął 30 lat temu. Od tamtej chwili pokonał setki dróg 
na wszystkich kontynentach i uznawany jest dziś za 
jednego z najlepszych i najbardziej wszechstronnych 
wspinaczy na świecie. Specjalizuje się we wspinaczce 
wielkościanowej i to właśnie na największych urwiskach 
naszej planety wytyczył najważniejsze nowe drogi, m.in. 
– wspólnie z Markiem Raganowiczem – na północnej ścia-
nie Trollveggen w Norwegii, na Polar Sun Spire na Ziemi 
Baffina oraz na słynnej iglicy Great Trango Tower w Kara-
korum. Dwukrotnie został laureatem Kolosa w kategorii 
Alpinizm. Sukces nie przyszedł jednak łatwo. W trakcie 
prezentacji Marcin opowie o wytrwałości i motywacji, 
a także o tym, jak w realizowaniu górskiej pasji pomaga 
mu nietypowe hobby, jakim jest... pisanie bajek dla dzieci 
i działalność społeczna.

12.25–12.45 – PrzerWa

12.45–15.40 – blok X 

 12.45–13.35 

40. rocznica zimowego Everestu
leszeK cicHy, Krzysztof wielicKi

Niemal równo czterdzieści lat temu, 17 lutego 1980 roku 
dwóch uczestników polskiej wyprawy narodowej w Hima-
laje pod kierownictwem Andrzeja Zawady dokonało 
niemożliwego. To nie figura retoryczna – tak twierdzili 
przecież najwybitniejsi himalaiści, sir Edmund Hillary i sir 
Chris Bonington: że zimą na tej wysokości po prostu się 
nie da. Nic. A już na pewno nie wspinać. Jak to możliwe, 
że kłam zadało temu dwóch trzydziestoletnich (jeden 
niespełna) wspinaczy z Polski? Najlepiej będzie, gdy 
opowiedzą o tym sami – pierwsi ludzie, którzy stanęli zimą 
na wierzchołku najwyższej góry świata, od lat członkowie 
Kapituły Kolosów, wiecznie młodzi Leszek Cichy i Krzysz-
tof Wielicki. Tamtego sukcesu nie byłoby jednak, gdyby 
nie cały zespół. Jedyny i niepowtarzalny, w składzie 
(kolejność alfabetyczna): Józef Bakalarski, Leszek Cichy, 
Krzysztof Cielecki, Ryszard Dmoch, Walenty Fiut, Ryszard 
Gajewski, Zygmunt Heinrich, Jan Holnicki-Szulc, Robert 
Janik, Bogdan Jankowski, Stanisław Jaworski, Janusz 
Mączka, Aleksander Lwow, Kazimierz Olech, Maciej Paw-
likowski, Marian Piekutowski, Ryszard Szafirski, Krzysztof 
Wielicki, Andrzej Zawada (kierownik) i Krzysztof Żurek. 

 13.40–14.45 

Którędy droga. 
Przyszłość eksploracji w XXI wieku
PaWeł drozd i Jego gośCie

XIX i XX wiek były czasem wypełniania „białych plam” 
na mapach. Ludzie zdobyli wszystkie ośmiotysięczniki, 
dotarli na dno mórz i najgłębszych jaskiń, byli „wszędzie”. 
Co dalej? Czy zostało już tylko bicie rekordów i „poprawia-
nie” tego, co było: kto szybciej, kto starszy, kto młodszy? 
I czy ma to w ogóle sens? A może, jak uważał choćby 
Maciej Kuczyński, nieżyjący już członek Kapituły Kolosów 
i patron naszej nagrody literackiej, powinniśmy wresz-
cie zrozumieć, że imię „zdobywcy” nikomu i w żadnej 
dziedzinie nie przynosi chwały. Współcześni badacze 
rzek, głębin i szczytów powinni go unikać. Owo dumne 
„zdobywać”, znaczy bowiem w istocie zakłócać i zmieniać 
dla własnego, egoistycznego celu. 
O wyzwaniach współczesnej eksploracji z Pawłem Droz-
dem z Radiowej Trójki porozmawiają przedstawiciele 
młodego i starszego pokolenia polskich podróżników, 
żeglarzy i himalaistów. Wspólnie zastanowią się, jaka 
przyszłość ich czeka, i czy czasem nie należą do giną-
cego gatunku. Czy wobec nowych możliwości, jakie daje 
technika, pilot drona lub pływającego robota to także 
eksplorator?

 14.50–15.40  

Super Kolos 2019
ryszard PaWłoWski

To była pierwsza w tym roku decyzja Kapituły i Honoro-
wej Kapituły Kolosów. Laureatem Super Kolosa, który 
wręczony zostanie podczas Kolosów (za rok) 2019, został 
Ryszard Pawłowski. Znakomity himalaista, zdobywca 
jedenastu ośmiotysięczników, w tym pięciokrotnie Mount 
Everestu, autor nowych dróg i wartościowych powtó-
rzeń w górach pięciu kontynentów, jeden z najbardziej 
doświadczonych przewodników wysokościowych na 
świecie – albo po prostu: „Napał”. Pseudonim, który 
przylgnął do niego na początku lat 80. XX wieku, odzwier-
ciedla jego niepohamowany apetyt na góry. Apetyt, który, 
mimo 70-ki na karku, ciągle mu dopisuje. Niespełna trzy 
lata temu Pawłowski wspiął się na Manaslu, w styczniu 
tego roku zrobił kilka dróg w Patagonii i nie zamierza 
rezygnować z kolejnych celów w Alpach czy na Alasce. 
Rozmowę z laureatem poprowadzi Piotr Drożdż.

15.40–16.00 – PrzerWa
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 16.00 

FINAŁ (II): 
Ceremonia wręczenia  
suPer kolosa oraz kolosów 
w kategoriach PodrÓŻe i WyCzyN 
roku, Nagrody im. andrzeja zawady, 
Nagrody Wiecznie młodzi, Nagrody 
specjalnej i Nagrody dziennikarzy
ProWadząCy: tomek miChNieWiCz

Pokazy odbywające się w Dużej Sali hali Gdynia Arena będą bezpośrednio transmitowane  
w salach Centrum Konferencyjnego Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia 

(al. Zwycięstwa 96/98, budynek III). Na transmisje zapraszamy w piątek od 18.00 do 21.55,  
w sobotę od 10.00 do 21.50 i w niedzielę od 10.05 do 15.40.

 16.40  

Wręczenie Nagród Publiczności  
i Grand Prix konkursu FotoGlob
 17.00 

Konkurs z nagrodami dla osób 
biorących udział w wyborze laureatów 
Nagród Publiczności
 17.15–18.05  

Pokaz niespodzianka

gdynia arena, ul. kazimierza górskiego 8
ProWadząCe: agata igNasiak i małgorzata igNasiak

Piątek, 13 marca 2020 r.
 16.10–18.00  
warsztaty fotograficzne

Fotografia wszędzie 
i w każdych warunkach
jaKuB ryBicKi

Pełna praktycznych wskazówek prezentacja na temat 
specyficznych wyzwań, jakie stawia przed nami 
fotografia podróżnicza. Co robić, by przywozić dobre 
zdjęcia z każdego miejsca, do którego się udamy? 
Uczestnicy warsztatów wybiorą się na zmrożoną Syberię, 
w Himalaje i za krąg polarny. Przejadą też rowerem 
pustynie i stepy, by dowiedzieć się, jak robić zdjęcia 
w najbardziej ekstremalnych warunkach. Zabierze ich 
tam Kuba Rybicki, fotograf i dziennikarz podróżniczy, 

Sala Seminaryjna

Duża Sala, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

PROGRAM niedziela, 15 marca

laureat konkursów fotograficznych (Travel Photographer 
of The Year, Sony WPO, SIPA i Grand Prix FotoGloba na 
Kolosach 2013).

 18.10–18.50 
warsztaty
Jak zacząć się wspinać? 
To wcale nie jest takie trudne
Marcin toMaszewsKi

Prelekcję poprowadzi jeden z najlepszych wspinaczy 
wielkościanowych na świecie, członek Rady Kolosów 
i dwukrotny laureat Kolosa w kategorii Alpinizm, Marcin 
Tomaszewski.
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 11.00–11.50 
sPotKanie autorsKie  
NomiNaCJa do Nagrody im. maCieJa kuCzyńskiego

Z miłości? To współczuję.  
Opowieści z Omanu
agata roManiuK

Reporterska książka o jedynym 
kraju regionu Zatoki Perskiej, 
którym rządzi wiekowy, bez-
dzietny, samotny sułtan. Opo-
wieść kobietach i mężczyznach, 
którzy skrywają namiętności 
pod diszdaszami i abajami, 
a potajemnie korzystają z Tin-
dera, o umowach przedślub-
nych, do których wpisuje się 
sumy, jakie żona dostanie za 
urodzenie każdego dziecka, 
i o społeczeństwie, w którym, choć normą są małżeń-
stwa aranżowane, zakochani wbrew woli rodziców mogą 
zwrócić się bezpośrednio do sułtana z prośbą o błogo-
sławieństwo.

 12.00–12.50 
sPotKanie autorsKie 
NomiNaCJa do Nagrody im. maCieJa kuCzyńskiego

Donikąd. Podróże na skraj Rosji
miChał milCzarek

Na początku była mapa. Jej kolory, 
linie, wzory intrygowały i nęciły. 
Można je było czytać jak naj-
wspanialszą przygodową książkę. 
Potem były podróże wyobrażone 
– wytyczanie nowych szlaków 
długopisem w atlasie. W końcu 
Michał Milczarek spakował ple-
cak i wyruszył w drogę. Donikąd to 
opowieść o wyprawach na końce 
świata: Kamczatkę, Kołymę, do 
Workuty, Ewenkii, Norylska. Zapi-
ski z miejsc, w których byt graniczy z nicością. Obse-
syjna wędrówka na wschód: przez śnieg, kości i pustą 
przestrzeń – w poszukiwaniu kresu mapy i kresu rze-
czywistości.

 13.00–13.50 
sPotKanie autorsKie  
NomiNaCJa do Nagrody im. maCieJa kuCzyńskiego
Spowiedź Hana Solo.  
Byłem przemytnikiem w Indiach
cezary Borowy

W 2018 roku Cezary Borowy 
jako dojrzały mężczyzna wybrał 
się w dwustukilometrową, 
samotną pieszą wędrówkę 
do Indii, by uporządkować 
wspomnienia z młodości. 
W latach 80. XX wieku był jed-
nym z kilkudziesięciu (a może 
stu, dwustu) młodych Pola-
ków, którzy na stałe mieszkali 
w Azji i zajmowali się przemy-
tem, czy raczej „przewalaniem”, 
najpierw magnetowidów i kamer wideo, a potem złota 
– z Singapuru do Indii. Uwodzicielska i zaskakująca opo-
wieść o przyjaźni, fantazji, kreatywności, solidarności 
i radości życia.

 14.00–14.50  
sPotKanie autorsKie

Gdyby to nie był Everest
leszeK cicHy, Piotr tryBalsKi

„Gdyby to nie był Everest, tobyśmy chyba nie weszli“ – to 
słynne zdanie wypowiedział Leszek Cichy 17 lutego 1980 
roku. Tego dnia wraz z Krzysztofem Wielickim doko-
nał czegoś, co wydawało się niemożliwe. Jako pierwsi 
ludzie stanęli zimą na szczycie ośmiotysięcznika. I to 
od razu najwyższego! Jak do tego doszło? W wydanej 
na początku 2020 roku książce Leszek Cichy ze swadą 
i szczerością opowiada o wydarzeniach sprzed czterdzie-
stu lat. Odwaga i strach, racjonalizm i brawura, ambicja, 
brak pokory i chęć zapisania się w historii z jednej strony, 
z drugiej – liczne chwile zwątpienia i słabości. Świetny 
dokument, w którym Cichy i słuchający jego wspomnień 
Piotr Trybalski nie tylko odtworzyli całą drogę na szczyt 
Everestu, ale też uchwycili niezwykły, najważniejszy 
moment złotej epoki polskiego himalaizmu.

15.00–15.50 
sPotKanie autorsKie
Trolltindene 1972, 1974, 1977
danuta PiotrowsKa

Piąta już pozycja z serii 
„In memoriam Tadeusz 
Piotrowski”, będącej 
hołdem dla jednego 
z najwybitniejszych 
polskich himalaistów 
„złotej ery”, tragicznie 
zmarłego 34 lata temu 
na stokach K2. Opo-
wiada o pionierskich 
wyprawach Polaków 
w Góry Skandynawskie 
w rejonie Romsdal, gdzie dziś na wspinaczy czeka gęsta 
siatka dróg, ale które w latach 70. ubiegłego stulecia 
były pod tym względem niemal zupełnie niezbadane. 
Publikacja przygotowana przez Danutę Piotrowską to 
uzupełniony i wzbogacony reprint książki W lodowym 
świecie trolli napisanej przez jej męża i wydanej po raz 
pierwszy w 1986 roku.

 18.00–18.50 
sPotKanie autorsKie

Zaistnienia
Piotr strzeŻysz

Po Powidokach i Śnie powrotu przyszła kolej na Zaist-
nienia. Najnowsza książka Piotra Strzeżysza, laure-
ata Kolosa 2014 za niezwykłą, niespieszną rowerową 
podróż przez Amerykę, oraz autora co najmniej kliku 

MICHAŁ
MILCZAREK

PODRÓZE 
NA SKRAJ ROSJI

˙

prezentacji, które przeszły do 
historii OSPŻiA, to opowieść 
o wypełnionej zaistnieniami 
drodze, która – choć przebyta 
w realnie istniejącym świecie 
– prowadzi czytelnika poza 
empiryczną rzeczywistość, do 
krainy wewnętrznych przeżyć, 
gdzie czas i przestrzeń tracą 
na znaczeniu, wydarzenia nie-
zauważalnie się zapętlają, fakty 
zlewają się z baśniami, a opisy-
wana historia balansuje na krawędzi snu, stanowiącego 
w tej utkanej z marzeń opowieści niezwykle sugestywną 
metaforę każdego ludzkiego życia.

19.00–19.40  

Przekraczając granice cywilizacji – 
Papua. Ostatni kanibale
anita PogorzelsKa

Podglądanie życia codziennego Korowajów i Danich – 
rdzennych mieszkańców Papui Zachodniej. Podczas 
swojej podróży do Indonezji Anita Pogorzelska prze-
dzierała się przez las deszczowy, brnęła przez bagna 
i zmagała się z niedającą oddychać wilgocią, by w końcu 
dotrzeć do celu – Doliny Baliem i wioski Jiwka. Nurko-
wała też u wybrzeży wysp należących do archipelagu 
Raja Ampat.

26 27



maciej kuczyński (1929-2019)
Współtwórca polskiej speleologii, jeden z najwybitniejszych polskich 
podróżników, badaczy i odkrywców XX wieku, pisarz, publicysta, uczestnik 
powstania warszawskiego, z wykształcenia architekt, wieloletni członek 
Kapituły Kolosów zmarł 5 sierpnia 2019 roku w Warszawie w wieku 90 lat. 
Bez jego nazwiska nie da się napisać ani opowiedzieć historii polskiej 
eksploracji. Pełna lista jego dokonań zajęłaby kilka stron, podobnie jak 
wykaz publikacji i książek. W 1956 roku brał udział w kierowanej przez 
Stanisława Siedleckiego pierwszej powojennej polskiej ekspedycji na 
Spitsbergen uczestniczył w najważniejszych odkryciach jaskiniowych 
w Tatrach, kierował też polską wyprawą, która w 1966 roku zeszła na dno 
najgłębszej znanej wówczas jaskini świata, Gouffre Berger we Francji. 
Dokonał pierwszego wejścia na szczyt Cerro Solo (6120 m) w Andach, 
w Meksyku eksplorował najgłębszą wtedy jaskinię półkuli zachodniej, 
San Agustin, a jako szef polsko-wenezuelskiej ekspedycji na płaskowyż 
Sarisariñama w Amazonii odkrył najstarsze, liczące ponad miliard lat, 
jaskinie świata. Był uczestnikiem i kierownikiem wielu wypraw nauko-
wych i eksploracyjnych na kilku kontynentach. Był także autorem filmów 
dokumentalnych i programów telewizyjnych oraz niestrudzonym popula-
ryzatorem nauki. O lodowcach potrafił pisać tak, że niektórzy po lekturze 
jego książek zmieniali swoje życiowe plany, by poświęcić się glacjologii. 
Począwszy od pierwszej edycji Kolosów zasiadał w Kapitule nagrody, a od 
2017 roku był jej członkiem honorowym.
Bezpośredni, życzliwy, ujmujący, skromny, z ego odwrotnie proporcjo-
nalnym do życiowego dorobku. Panie Macieju, dziękujemy za wszystko, 
za każdą rozmowę, uśmiech i dobre słowo. Bardzo nam będzie pana 
brakowało. Już brakuje.

romuald koperski (1955-2019)
Podróżnik, pisarz i pianista, pierwszy laureat Kolosa w kategorii Podróże 
(Kolosy 1999), uhonorowany również wyróżnieniem na Kolosach 2017 w kate-
gorii Wyczyn roku za samotne przepłynięcie Atlantyku łodzią wiosłową zmarł 
23 listopada w Gdańsku. Miał 64 lata.
Był nietuzinkową, niezwykle barwną postacią, osobowością polskiego środowiska 
podróżniczego. Wielki miłośnik i znawca Syberii, organizator wielu wypraw w ten 
rejon świata, w tym słynnych rajdów samochodowych Transsyberia. Chętnie 
dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi i wielu osobom otworzył 
drzwi (dosłownie i w przenośni) na Daleki Wschód Rosji. Z dystansem do siebie, 
żył jakby nic go nie ograniczało. Na wizytówce napisane miał „Przewodniczący 
kuli ziemskiej”.

Wiktor Jesionek (1984-2019)
Politolog, rosjoznawca i fotograf, z zamiłowania piechur długodystansowy. W 2016 roku na Kolosach wspólnie z żoną Anną 
opowiadał o pieszej wędrówce przez Europę – krok po kroku przez Norwegię, Finlandię, Rosję, państwa bałtyckie, aż do 
Gdańska. W kolejnej niespiesznej wyprawie, tym razem przez południe Europy, przeszkodziła mu choroba nowotworowa. 
Zmarł 28 sierpnia 2019 roku w wieku 34 lat, pozostawiając dwie córki, żonę i niezrealizowane marzenia.

Przez cały czas trwania 22. OSPŻiA w hali Gdynia Arena będzie można oglądać 

wystawę fotograficzną Dzieci | Children.
Jej autorem jest 66-letni Wojciech Prażuch, który dziecięce marzenia o poznawaniu świata zaczął 

realizować po swoich pięćdziesiątych urodzinach. Od tego czasu z aparatem w dłoni odwiedził 

kilkadziesiąt krajów na pięciu kontynentach. Podróżując i fotografując, czerpie inspirację 

z maksymy Antoine’a de Saint-Exupéry’ego: „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. 

Choć niewielu z nich o tym pamięta” (tłum. J. Szwykowski).

Niedziela, 15 marca 2020 r.
 11.00–11.50 
sPotKanie autorsKie

Marsz, marsz Batory
BarBara caillot, aleKsandra KarKowsKa

11 dni, 3198 mil morskich i... czasem zmieniało się całe 
życie. Tyle czasu zabierało legendarnemu transatlanty-
kowi m/s Batory pokonanie trasy z Europy do Ameryki. 
Pod polską banderą pływał 33 lata, odbył 222 regularne 
rejsy oceaniczne, przewożąc łącznie ponad 270 tys. pasa-
żerów. Dla wielu z nich była to podróż w jedną stronę. 

Szczegółowy program pokazów i spotkań może ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzanie aktualnego harmonogramu na stronie www.kolosy.pl

Autorki książki rozmawiały z ponad 50 pasażerami Bato-
rego oraz członkami załogi mieszkającymi dzisiaj w Sta-
nach Zjednoczonych, Kanadzie i Polsce. Bohaterowie 
podzieli się z nimi swoimi opowieściami, zdradzili sekrety 
i wyszperali stare fotografie. Wspomnienia z tamtych 
podróży wciąż budzą silne emocje.

Sala Seminaryjna, Gdynia Arena, ul. Kazimierza Górskiego 8

PROGRAM niedziela, 15 marca Odeszli...
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18.15–21.05 – blok i 

 18.15–18.45 

W pogoni za rekinami
justyna adaMczyK

Nurkowanie z rekinami? Nic bardziej oczywistego! 
Zwłaszcza dla Justyny Adamczyk, która opowie, jak to 
robić bezpiecznie. Tak, bo żarłacz biały czy rekin tygrysi 
nie mają przed nią żadnych tajemnic. Autorka pokazu 
przedstawi swoje bliskie spotkania także z wieloma 
innymi żarłaczami, które są uwiecznione na spekta-
kularnych zdjęciach. Nie zabraknie też fascynujących 
opowieści o zachowaniu tych intrygujących drapież-
ników. Okazuje się, że nurkowanie nawet z najbardziej 
niebezpiecznymi rekinami jest możliwe. Aby jednak 
wyjść cało z takich spotkań, trzeba się do nich dobrze 
przygotować. Jak? O tym wszystkim dowiemy się już 
w piątkowy wieczór.

 18.50–19.20 

Czy leci z nami Królik,  
czyli dzieciństwo w podróży
liliana PoszuMsKa, arKadiusz wójciK, gaBi wójciK

Gratka dla rodziców, którzy chcieliby podróżować 
z dziećmi, a jeszcze na to nie wpadli bądź wciąż są pełni 
obaw. Autorzy pokazu, którzy przez ostatnie pięć lat 
podróżowali ze swoją córką Gabi, pokażą, jak się do 
tego zabrać. Doradzą, jak zaplanować i przeprowadzić 
rodzinną wyprawę, a także zaprezentują inspirujące 
trasy i pomysły na wspólne aktywności. A dla tych, 
którym będzie wciąż mało, rodzinni podróżnicy przy-
gotowali książkę, która tego dnia będzie miała swoją 
premierę.

Fotoplastykon

Prowadzący: Jakub urbański

Prowadzący: Piotr strzeżysz

 19.25–19.55 

Dubajskie saluki, chińskie smoki – 
czy szybki rozwój szkodzi tradycji?
alicja KuBiaK, jan Kurzela

Co łączy Chiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie? Z pew-
nością nowoczesna technologia i niebywały rozmach, 
z jakim jest wykorzystywana, co widać zwłaszcza w infra-
strukturze obu krajów. Oba państwa rozwijają się bardzo 
szybko, ale i oba mają bogatą kulturę i głęboko zakorze-
nioną tradycję. Autorzy pokazu starają się odpowiedzieć 
na pytanie, na ile dbałość o rozwój technologiczny idzie 
w parze z poszanowaniem kultury i tradycji. Czy ochrona 
środowiska jest równie ważna jak ochrona tajemnicy tak 
szybkiego rozwoju?

 20.00–20.30 

Od Bałtyku po Adriatyk i z powrotem – 
25 dni rowerowej podróży
toMasz jedynaK

Cyklista, na co dzień przemierzający trójmiejskie lasy, 
pewnego dnia postanowił wypuścić się nieco dalej 
– z rodzinnego Gdańska aż do Grecji i z powrotem. 

Po drodze odwiedził jeszcze 10 innych krajów, przeje-
chał łącznie 5100 km, co zabrało mu jedynie trzy i pół 
tygodnia (200 km dziennie!). Wrócił z dziesiątkami 
przygód i historii – o wspaniałych ludziach, których 
spotkał po drodze, a także o trudach (m.in. odmro-
żona ręka po kilkugodzinnej jeździe w marznącym 
deszczu).

 20.35–21.05 

Rosyjska Północ za dnia i w nocy
marCiN leCheCki, saNdra mateńka, biaNCa sadoWska, 
Marcin trendowicz

Rosyjska Północ to terytorium obejmujące Republikę 
Karelii oraz trzy obwody położone częściowo za kręgiem 
polarnym, pośród rozległej tundry. Surowy klimat i inne 
trudności powodują, że obszar ten nie jest popularny 
wśród turystów. Czwórka podróżników odwiedziła go 
dwukrotnie: zimą, podczas głębokich ciemności nocy 
polarnej, oraz latem, kiedy słońce świeciło przez całą 
dobę. Przebyli kilka tysięcy kilometrów, poruszając się 
pociągami, autobusami, promem, motorówką, podusz-
kowcem po lodzie i na piechotę. Wszędzie spotykali się 
z życzliwością i zainteresowaniem, w tym także służb FSB.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne

FOTOPLASTYKON piątek/sobota, 13/14 marca

11.10–14.10 – blok ii

 11.10–11.40 

Korea Południowa rowerem
gabriela golińska

Ula i Gabi, dwie przyjaciółki, znowu spakowały sakwy 
i tym razem zabrały rowery do Korei Południowej. Zaopa-
trzone w koreańskie Paszporty Rowerzysty, spędziły dwa 
tygodnie na zbieraniu rowerowych pieczątek, a przy tym 
okrążyły wyspę Czedżu, zdobyły najwyższy szczyt Korei 
i jeździły wzdłuż najdłuższej rzeki w kraju. Dzięki swo-
jemu niezorganizowaniu i brakowi planu codziennie były 
zaskakiwane najróżniejszymi przygodami, np. gościną 
u mnicha. Oczywiście nie obyło się też bez nadrabiania 
kilometrów.

 11.45–12.15 

Ankizy Gasy, czyli dzieci Madagaskaru
domiNik WłoCh

Dominik po raz pierwszy pojechał na Madagaskar w 2009 
roku. Spędził tam rok, pracując na misji salezjańskiej 
w przychodni jako rehabilitant. Poza tym podróżował, 
uczył się języka i kultury tego kraju. Madagaskar zachwy-
cił go na tyle, że co roku tam wraca, aby spędzić kilka 
miesięcy. W ramach współpracy z polską fundacja Ankizy 
Gasy zajmuje się budowaniem i remontowaniem szkół 
oraz dożywianiem najuboższych dzieci. O tym fascynu-
jącym kraju opowie z perspektywy swojego dziesięcio-
letniego już doświadczenia.

Sobota, 14 marca 2020 r.
Piątek, 13 marca 2020 r.
Pomorski Park Naukowo-technologiczny gdynia, 
Centrum konferencyjne, al. zwycięstwa 96/98, budynek iii, sala audytoryjna
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 15.15–15.45 

Wisła
Katarzyna rodacKa, Katarzyna rydel

Żeby przepłynąć całą Wisłę od kilometra zerowego aż do 
Gdańska, potrzeba około trzech tygodni. Przez ten czas 
można zrozumieć, czym jest mielizna, jakie znaczenie 
mają obiekty hydrotechniczne i czym dla Sandomierza 
była powódź. Mimo że na Wiśle nie ma zbyt wielu ludzi, to 
ci, których się spotyka, są z rzeką niesamowicie związani. 
To jest opowieść o ludziach, dla których Wisła wyznacza 
sens życia, i o rzece, która biegnie obok nas, często 
niezauważona.

 15.50–16.20 

Projekt 100 wulkanów – piętnastolecie
grzegorz gawliK

Grzegorz Gawlik już piętnasty rok eksploruje wulkany 
na całym świecie. Od zeszłego roku odbył pięć 
wyjazdów. Trzy dotyczyły badań sycylijskiego wulkanu 
Etna, którego ostatnia aktywność mocno zmieniła 
cztery kratery szczytowe. Czwarta podróż to wyprawa 

na Kilimandżaro (Lodowiec Północny i krater Reusch 
w Kalderze Kibo), piąta zaś – eskapada do Meksyku na 
wulkany Iztaccihuatl, Popocatepetl i Pico de Orizaba. 
Przygód nie brakowało.

 16.25–16.55 

Rowerem przez pustynię  
Kara-Kum i Kyzył-Kum 
w Turkmenistanie i Uzbekistanie 
Marcin KorzoneK, andrzej szKodzin

Dwaj rowerzyści zamierzali przemierzyć 1500 km przez 
dwie azjatyckie piaszczyste pustynie: Kara-Kum i Kyzył-
Kum. Podczas prezentacji poznamy jedno z najbardziej 
zamkniętych państw świata – Turkmenistan. To kraj, 
gdzie do dzisiaj stoją złote pomniki prezydenta, a napi-
sana przez niego książka – Ruhnama, jest stawiana 
na równi z Biblią oraz Koranem. Przeżyjemy burzę na 
pustyni i zobaczymy, jak woda może pokrzyżować plany 
na piaszczystych bezkresach. Odwiedzimy także słynne 
Bucharę, Samarkandę oraz Wrota Piekieł, które znajdują 
się w samym sercu pustyni.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne

FOTOPLASTYKON sobota, 14 marca

 12.20–13.00 

Szkoła malarstwa w ogarniętym 
wojną domową Sudanie
zygMunt l. ostrowsKi

W roku 1992 doktor Ostrowski wraz z kilkoma innymi leka-
rzami udał się do ogarniętego wojną domową Sudanu. 
Pracując w ramach akcji pomocy humanitarnej w dżungli 
południowego Sudanu, odnaleźli ukrywające się dzieci 
– 8000 chłopców w wieku 5–14 lat. Prawie nadzy, żywili 
się liśćmi i korzeniami lub upolowanymi gryzoniami. 
Jak potoczyły się ich losy i co musiało się wydarzyć, że 
po latach wielu z nich stało się prawdziwymi artystami, 
których obrazy objechały cały świat?

 13.05-13.35 

Ikigai – japońskie szczęście 
bogusłaW hyNek

Shikoku to najmniejsza i najsłabiej zaludniona z czterech 
głównych wysp Japonii. Wyspa lasów, gór i niezliczonych 
świątyń. Znana głównie z pielgrzymki, podczas której 
odwiedza się 88 buddyjskich świątyń. Shikoku Henro 
jest jednym z najstarszych szlaków na świecie, a jego 
długość wynosi ok. 1200 km. Bogusław Hynek przebył 
go w całości, poza tym wszedł na wulkan Fudżi oraz 
uczestniczył w festiwalu Awa-Odori (Święto Zmarłych). 
Na koniec podróży zmroziła go informacja o nadciąga-
jącym tajfunie. Czy udało mu się uciec z wyspy zanim 
pochłonął ją żywioł?

 13.40-14.10 

Pacyficzny pierścień ognia.  
Przez dżungle Indonezji i Malezji
zdzicH raBenda

Zdzich Rabenda podczas wyprawy przez kraje Azji Połu-
dniowo-Wschodniej przyglądał się blaskom i cieniom 
życia u podnóży wulkanów oraz zaglądał z ich wierz-
chołków do wnętrz kraterów. Następnie przeniósł się 
do Malezji, gdzie spłynął pontonem rzeką Tembeling, 
przecinającą jeden z najstarszych lasów deszczowych 
na świecie, wzdłuż granicy Parku Narodowego Taman 
Negara. W trakcie podróży, jak przystało na antropologa 
kultury, skupiał się na obserwacji życia codziennego 
lokalnych społeczności oraz negatywnych skutków roz-
woju masowej turystyki .

14.10–14.30 | PrzerWa

14.30–16.55 | blok iii
 14.30–15.10 

Przez dżunglę Kamerunu  
na wiosłach
doMiniK szMajda

80-metrowy wodospad Ekom na rzece Nkam jest jedną 
z nielicznych znanych atrakcji tej części Kamerunu. Można 
go podziwiać na planie filmu Greystoke: Legenda Tarzana, 
władcy małp z 1984 roku. No dobrze, ale co jest za tym 
wodospadem? Jak dalej wygląda rzeka? Żadnych zdjęć 
w sieci ani śladu wypraw w ten rejon. Tym lepiej! Autor 
pokazu zebrał więc kilka osób i ruszył do Afryki, aby za 
pomocą packraftów (lekkich pontonów ekspedycyjnych) 
eksplorować ten nieznany kawałek dżungli. Jak było? 
Naprawdę pięknie!
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Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne

FOTOPLASTYKON sobota, 14 marca

16.55–17.10 – PrzerWa

17.10–21.10 – blok iV

 17.10–17.40 

Jak próbowałem przefrunąć Dolomity
jaceK MatuszeK

Wyruszył na wyprawę, do której przygotowywał się przez 
całe życie: w podniebną podróż przez Dolomity. Solo. 
Tak nazwał swój projekt. W plecaku ważącym prawie 
trzydzieści kilo miał sprzęt wspinaczkowy i biwakowy 
oraz... paralotnię. Przed sobą – 190 km trasy przez pasmo 
górskie uchodzące za jeden z najpiękniejszych zakątków 
w Europie. Po roku przygotowań, samotnego wspinania 
i latania, jedna błędna decyzja spowodowała wypadek. 
Jacek Matuszek odpowie na pytanie, czy złamana noga 
może powstrzymać marzenie o wolności.

 17.45–18.15 

Autostopem dookoła świata 
maCieJ badziak, mariusz hońka

Podczas 4-letniej podróży pokonali ponad 120 000 km, 
odwiedzając ponad 40 państw na 6 kontynentach i prze-
pływając 2 oceany. „Na kciuka” udało im się złapać 
między innymi: jachty, promy, statek cargo, karetki 
pogotowia, śmieciarkę, a nawet łychę od koparki. Dotarli 
do różnych trudno dostępnych miejsc. Na drodze do 
realizacji marzeń wielokrotnie pokonali własne słabości, 
udowadniając, że niemożliwe nie istnieje.

 18.20–18.50 

Akashinga – kobiety, które walczą 
z kłusownikami 
alicja raPsiewicz

W Zimbabwe na terenie Phundundu Wildlife Area liczba 
słoni zmalała o 40% przez ostatnią dekadę. Doprowadziły 
do tego polowania komercyjne i kłusownictwo. Od ponad 
2 lat działa tu żeński oddział Akashinga. Strażniczki 
codziennie patrolują teren, stają oko w oko z przestęp-
cami, usuwają pułapki i przekonują miejscowych, że 
korzyści płyną z ochrony przyrody, nie z zabijania zwierząt 
za pieniądze. Wiele z tych kobiet doświadczyło wcześniej 
przemocy domowej, żyły na marginesie społecznym, 
zanim dostały szansę pracy jako strażniczki i zyskały 
szacunek.

 18.55–19.25 

Kanion Zambezi – wyprawa od stóp 
wodospadu Wiktorii
Bartosz czauderna

Wraz z trzema światowej klasy kajakarzami (Sam Ward, 
Robbie Mingay i Lowri Davies) Bartosz Czauderna porwał 
się na słynne bystrza wymagające eksperckich umiejęt-
ności, doświadczenia oraz wytrwałości. Nie było miejsca 
na błąd. W dwa dni śmiałkowie pokonali kilkadziesiąt 
kilometrów „białej wody”. Był to prawdopodobnie pierw-
szy spływ kanionu Zambezi przez Polaka.

 19.30–20.00 

Harleyem na Kubę
elŻbieta i grzegorz kędzioroWie

Kiedy już udało im się dokonać cudu w postaci dostania 
się na Kubę z własnym motocyklem, rozpoczęli niezapo-
mnianą podróż przez całą wyspę. Nie kultowe Hawana 
i Trynidad, zdeptane przez tysiące turystów, zrobiły na nich 
największe wrażenie, ale kubańska prowincja, a przede 
wszystkim „południowa stolica”, Santiago de Cuba, która 
już zawsze będzie się im kojarzyła z hipnotyzującą muzyką 
oraz ze zlotem motocyklowym latynoskiego klubu LAMA.

 20.05–20.35 

Rajd przez Indochiny
Krzysztof sKoK

Czterotygodniowa podróż do wielu legendarnych 
miejsc, jak choćby zatoka Ha Long, miasteczko Hoi An, 
tunele Wietkongu, Angkor Wat, Kraina 4000 Wysp 
czy historyczna laotańska stolica Luang Prabang. Po 
drodze spotkania z wieloma interesującymi ludźmi, 
zarówno miejscowymi, jak i będącymi w drodze. 
A wszystko to w ramach przedłużonego urlopu w pracy.

 20.40–21.10 

Australia napędzana naturą
jaKuB sPecjalsKi

W Australii spędził 3 miesiące i pokonał w tym czasie 
ponad 23 tys. km vanem przerobionym na minikampera. 
Podczas prezentacji opowie o życiu w samochodzie, 
nurkowaniu na Wielkiej Rafie Koralowej oraz fascynującej 
przyrodzie tego kontynentu – o spotkanych zwierzętach: 
wielorybach, koalach, kangurach, dingo, emu czy kroko-
dylach, a także zapierających dech w piersi krajobrazach 
pustynnych bezkresów, kanionów i oceanicznych klifów.

Niedziela, 15 marca 2020 r.
11.00–13.50 – blok V

 11.00–11.30 

Tandemem wzdłuż wybrzeża Bałtyku
magdaleNa sobCzak, radosłaW sPraWka, artur WysoCki

700 km w 10 dni zimą wzdłuż polskiego wybrzeża? Nie 
brzmi niezwykle, dopóki nie wiesz, że na rowerze jedzie 
także osoba niedowidzącą. Czy to w ogóle możliwe? 
Łatwo nie było – zarówno dla Radosława, który przez pół 
roku pracował nad kondycją na rowerze stacjonarnym, 
jak i dla Magdy i Artura, którzy podjęli się poprowadzić 
tę niecodzienną wyprawę.

 11.35–12.05 

Polskie animacje na Jedwabnym Szlaku
WeroNika brąCzek, kamil szołtysek

Przez 13 miesięcy przejechali trasę z Polski do Japonii, 
odwiedzili największe metropolie świata, rozbijali namiot 
na spalonych słońcem pustyniach, a w zimie na pokry-
tych śniegiem przełęczach Kirgistanu. Nocowali m.in. 
w meczetach, kościołach, świątyniach buddyjskich, 
wśród Polonii. Nie chcieli jechać z pustymi rękoma. Sakwa 
rowerowa nie pomieściła wielu podarków, ale zmieścił 
się w niej projektor i zestaw polskich animacji. Od seansu 
dla jednego widza, po pokazy dla całych społeczności.

 12.10–12.40 

Idziemy dla Marcina 
agata gorąCzko, katarzyNa kuJaWa

Od 2016 roku Agata i Kasia – założycielki fundacji Idziemy 
Dla – przemierzają szlaki długodystansowe, które dedy-
kują jednemu ze swoich podopiecznych. Publikują relacje 
z wyprawy, zachęcając w ten sposób do wpłat na otwarte 
zbiórki. W tym roku wraz z nowym członkiem zespołu, 

Witoldem – ojcem Agaty, przemierzyli szlak dookoła 
Annapurny w Nepalu, pokonując 260 km dla Marcina. Mar-
cin od dziecka choruje na mózgowe porażenie dziecięce, 
jego mowa jest niezrozumiała, a ruchy rąk nie pozwalają 
na pisanie. Brakowało mu zwyczajnej rozmowy z drugim 
człowiekiem, dlatego zespół postanowił zebrać fundusze 
na urządzenie sterowane za pomocą oczu. Udało się! 
Zebrali aż 15 tys. zł.

 12.45–13.15 

Leśnicy na urlopach,  
czyli do Mongolii raz jeszcze
marCiN liPiński, maCieJ Piński

Dwóch przyjaciół – leśników powraca na mongolski trakt 
po ubiegłorocznej przerwanej przez awarię silnika wypra-
wie przez Pamir, nad Bajkał i w mongolski Ałtaj. Podró-
żując dwoma motocyklami przez Syberię, w maju zmagali 
się z ciągłymi deszczami i niskimi temperaturami. Dotarli 
do Polskiej wsi Wieszyna nad Bajkałem, przemierzyli 
mongolskie stepy, pokonali piaski pustyni Gobi na granicy 
z Chinami oraz wysokie góry Ałtaju. Przez blisko 47 dni 
urlopu przejechali ponad 19 tys. km.

 13.20–13.50 

Mama, tata i Staś na końcu świata – 
czyli z niemowlakiem do Nowej Zelandii
eWeliNa grymuła-szubińska,  
łukasz szubiński, staNisłaW szubiński

Ich trzecia podróż do Nowej Zelandii różniła się istotnym 
szczegółem od poprzednich – na świecie pojawił się Staś. 
Oczywiście zabrali go ze sobą na koniec świata. Jaki był 
plan? Objechać Wyspę Północną wzdłuż i wszerz! Vanem 
przerobionym na „dom na kółkach”. W trzy miesiące! 
Będzie to opowieść o tym, że nie trzeba rezygnować 
z marzeń, gdy na świecie pojawia się dziecko, oraz o tym, 
jak przetrwać tak długą podróż, aby i rodzice, i dziecko 
wyszli z tego cało.

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia – Centrum Konferencyjne

FOTOPLASTYKON niedziela, 15 marca

Prowadzący: Jakub urbański

Szczegółowy program pokazów i spotkań może ulec zmianie. 
Prosimy o sprawdzanie aktualnego harmonogramu na stronie www.kolosy.pl
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Rozkład jazdy autobusu (linia bezpłatna)

Piątek
Przystanek Gdynia Arena 
– kierunek Centrum Konferencyjne 
Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego 
18:00, 18:30, 19:00, 
19:30, 20:00, 20:30

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

Opracowanie programu: MART Redakcja: Dominik Szmajda, Piotr Tomza
Zdjęcia: arch. UM Gdynia, arch. MART, Ewa Banaszek, Tristan Biegański, Dagmara i Leszek Jureccy, Kamila Kielar, Alina Kondrat, Marek Kramarczyk,  

Adrian Larisz, Ryszard Pawłowski, Wojciech Prażuch, Jakub Rybicki, Maciej Sodkiewicz, Dominik Szmajda, Maurycy Śmierzchalski, Marcin Tomaszewski,  
Mateusz Waligóra, Damian Wojciechowski

Skład, projekt graficzny: Marcin Lipiński | StudioA
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

soBota
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 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

niedziela
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 
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?






