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Zarazić swoją pasją
Podróżnicy, alpiniści, żeglarze, grotołazi – gdzie spotkać takie 
znakomite grono? W Gdynii, na dorocznym rozdaniu Kolosów

Ponad 80 prelekcji w ciągu 3 
dni, tysiące odwiedzajacych (jed-
norazowo w głównej hali pojawiło 
się 4000 osób), mnóstwo wrażeń, 
doświadczeń, zdjęć, filmów – oto 
obraz XII Ogólnopolskich Spotkań 
Podróżników, Żeglarzy i Alpini-
stów, podczas którego wręczane są 
„Kolosy” za dokonania podóżni-
cze. Jak posłucha się o wyczynach 
polskich podróżników – dziesiąt-
kach wypraw pieszych, rowero-
wych, kajakiem itp. to w pełni ro-
zumie się znaczenie powiedzenia 
„chcieć to móc” – większość pre-
zentowanych wypraw rodzi się z 
pasji i odbywa bez nadzwyczaj-
nych środków finansowych. 

Nagrody przyznawane są w kil-
ku kategoriach. Super Kolos to 
podkreślenie całokształtu doko-

nań. Poza tym mamy sekcje: wy-
czyn roku, podróże, żeglarstwo, 
alpinizm oraz 
eksploracja ja-
skiń. Dużym za-
interesowaniem 
cieszyło się tego-
roczne semina-
rium dotyczące 
podróżowania z 
małymi dziećmi.

Samochodowe wyprawy nieczę-
sto goszczą na tego typu spotka-
niach, ale z pewnością warto od-
wiedzić Kolosy. Z dotychczasowych 
osiągnięć automobilistów można 
wymienić wyróżnienie za 2007 r. 
dla Jacka Jarosika, który z trójką 
dzieci i niepełnosprawnym rucho-
wo przyjacielem jeździł przebudo-

wanym, kilkunastoletnim Żukiem 
po Europie Środkowo-wschodniej. 
W tym roku nominację do nagrody 
otrzymali Iza i Piotr Witkowscy 
(opis wyprawy na stronach 74-79). 
Miłą oprawę zgotowali im „jee-
powcy” z forum www.jeep.org.pl 
którzy licznie ich przywitali i 
„eskortowali” w Gdyni.

Dominik Szmajda
(fot. powyżej) odbył 
samotną, rowerową 
podróż po Afryce 
Zachodniej. Iza  
i Piotr Witkowscy 
otrzymali nomina-
cję do „Kolosów”, 
gdzie mogli opowie-
dzieli o swojej wy-
prawie „African  
Express 2009”

Gość specjalny Kolosów – Elżbieta Dzi-
kowska, znana m.in. z dawnego pro-
gramu telewizyjnego „Pieprz i Wani-
lia” prowadzonego z Tonym Halikiem

Arkadiusz Mytko 
(fot. po lewej) po  
Patagonii podró-
żował rowerem, 
pieszo, na nar-
tach i kajakiem. 
Magdalena Nitkie-
wicz i Paweł Opas-
ka: „w 2,5 roku 
dookoła świata”

Więcej informacji  
na www.kolosy.pl
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