
KOLOSY – tajemnicze posągi z Wyspy Wiel-
kanocnej, nabrały mocy symbolu tego, co 
nieznane, niezwykle, wspaniałe, pociągające, 
warte zbadania i poznania za cenę najwyż-
szego wysiłku i ryzyka. Dlatego NAGRODA 
KOLOSÓW jest najlepszym wyróżnieniem 
dla tych, współczesnych nam ludzi, którzy 
podobnie, jak ich poprzednicy w całej historii 
ludzkości, porzucali dom i bezpieczne życie, 
aby wyruszać na szlak odkrywczej przygody, 
nieprzetartymi ścieżkami, otwierać przed 
nami nowe światy i wytyczać nowe granice 
możliwości człowieka. 
Maciej Kuczyński – pisarz, speleolog, badacz.

VII 
Ogólnopolskie Spotkania Po-
dróżników, Żeglarzy i Alpinistów 
w Gdyni to największe forum 
polskich i polonijnych środowisk 

podróżniczo-eksploracyjnych, na którym pre-
zentowane są najważniejsze dokonania w tej 
dziedzinie. W przeciwieństwie do ubiegłego 
roku prezentacje kajakowe nie były jednak tak 
liczne.

Rozpoczęło się, tak jak na portowe miasto 
przystało, Dniem Wody, w którym oprócz licz-
nych prezentacji żeglarskich Celina Mróz i Ja-
rosław Frąckiewicz przedstawili swoją podróż 
w Rumuni: „Kajakami przez Transylwanię”. 
Na Dzień Podróży wszyscy kajakarze czekali 
z niecierpliwością, bowiem swe wystąpienie 
zapowiedział kierownik wyprawy Canoandes, 
laureat grupowego Super Kolosa sprzed czte-
rech lat, pt. „Zdobycie Kanionu Colca w Peru 
i wynikające z tego implikacje”. Jak zapewne 
wszyscy wiedzą, w roku 1981 grupa krakow-
skich studentów-kajakarzy z „Bystrza” zdoby-
ła, przepływając jako pierwsza, najgłębszy na 
ziemi kanion. Po 12 latach ukazała się w nakła-
dzie 9 mln egzemplarzy publikacja w National 
Geographics Magazine. 23 lata później w 2004 
r. Dolinę Colca odwiedziło już 65 tys. turystów 
zostawiając tam ok. 6 mln dolarów. Jak najazd 
turystów zmienił życie i wpłynął na los prawo-
witych właścicieli tych ziem – Indian Collagua 
i Cabana oraz jak polscy odkrywcy próbują 
pomóc tubylcom w przystosowaniu się do 
nowej sytuacji, opowiadał właśnie Andrzej 
Piętowski (zarazem prowadzący uroczystość 
rozdania Kolosów). Na spotkaniu nie zabrakło 
również Piotra Chmielińskiego, który od kilku 
lat jest członkiem Kapituły konkursu.

Podczas Dnia Podróży spływ pontonowy 
rzeką Rio Colorado przedstawił Michał Wit-
kiewicz podczas prelekcji „Transamerica Expe-
dition 2004”. 

Spotkania łączą wszystkie pokolenia i wszyst-
kie środowiska. Bez niepotrzebnego nadęcia 
i ściągania prelegentów wysokimi nagrodami. 
Każdy przyjeżdża tutaj nie licząc na honoraria 
i zaszczyty. Jeżeli dostaje statuetkę, czuje się 
doceniony, jeżeli zaś nie, to i tak powraca tu 
za rok, by poznać sobie podobnych zapaleń-
ców, wymienić doświadczenia i uciec, chociaż 
na chwilę, od świata zgiełku i plastikowych 
idoli.                                    

LISTA LAUREATÓW 

Nagrody główne za wybitne polskie dokonanie na 
skalę światową lub za całokształt osiagnięć

SUPER KOLOS 2004 
Marek Kamiński i Wojciech Moskal
W 10. rocznicę największego w historii polskiej polarystyki wyczy-
nu sportowego, jakim było dotarcie 23 maja 1995 r. do Bieguna 
Północnego, dokonane po 770-kilometrowym, 72-dniowym marszu 
z wyspy Ward Hunt, bez wspomagania z zewnątrz, poprzedzone 
dokonanym przez nich w 1993 r. pierwszym polskim, 600-kilome-
trowym przejściem lądolodu Grenlandii. 

NAGRODA SPECJALNA 
Mieczysław Parczyński
Za trzydziestoletnią podróż na rowerze, w trakcie której, nie opusz-
czając Polski, pięciokrotnie okrążył świat udowadniając, że start 
do wielkich czynów może nastąpić choćby po pięćdziesiątce. Za 
monumentalną pracę dokumentacyjno-krajoznawczą, która spra-
wia, że dorobkiem tej podróży jest nie tylko liczba przejechanych 
200 tys. kilometrów. Za życiowy hart, pogodę ducha i inspirację dla 
ludzi w każdym wieku i kondycji.

Nagrody i wyróżnienia za dokonania 2004 roku
PODRÓŻE – KOLOS 2004
Arkadiusz Milcarz
Za wyprawę Afryka Maraton 
Wyróżnienia:
Wyprawa Strzelecki Traces 2004
Wyprawa Śladami Benedykta Polaka

ŻEGLARSTWO – KOLOS 2004
Jindřich Kuchejda, Michal Nešvara,  
Ivan Orel – jacht Victoria

Kolosy rozdane
Fot. Adam Grzegorzewski
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Od lewej: Marek Kamiński, Stanisław Szwarc-Bronikowski 
i Andrzej Piętowski podczas uroczystości wręczenia Kolosów.

Od lewej: Piotr Chmieliński i Andrzej Piętowski w Dniu Podróży.

Kolosy czekają na swych właścicieli...

Wyróżnienia:
Henryk Widera – jacht Gawot
Przemysław Mączkowski – jacht Politechnika
Adam Sulewski – jacht Nitron

ALPINIZM – KOLOS 2004
Wyprawa zimowa na Shisha Pangma
Wyróżnienie:
Krzysztof Belczyński, Bogusław Kowalski  
i Wojciech Wiwatowski 
za nową drogę na Torre Sur del Paine.

EKSPLORACJA JASKIŃ
Nagrody głównej nie przyznano.
Wyróżnienia:
Dariusz Fuja za samotną eksplorację w jaskini Śnieżna Studnia 
w Tatrach.
Wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowe-
go za pogłębienie jaskini Schartenschacht.
Wyprawa Krakowskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego 
za eksplorację jaskiń w masywie Leoganger Steinberge.

WYCZYN ROKU – KOLOS 2004
Jan Mela
Za zdobycie w jednym roku, w wieku 15 lat, obu biegunów 
Ziemi. Za pokonanie własnej słabości i sprostanie psychicznej 
presji, jaką stwarza zainteresowanie milionów obserwatorów. 
Za podróż w głąb siebie i właściwe spożytkowanie dokona-
nych tam odkryć.
Wyróżnienia:
Łukasz Supergan – przejście Łuku Karpat
Michał Witkiewicz – za samotną wyprawę Transamerica 
Expedition 2004

NAGRODA IM. ANDRZEJA ZAWADY
Żeglarski projekt „Przejście Północno-Zachodnie”.

NAGRODA DZIENNIKARZY 2004
Wyprawa zimowa na Shisha Pangma.

NAGRODY PUBLICZNOŚCI
Za najciekawszy pokaz FOTOPLASTYKONU publiczność uznała: 
„Prowadził nas los, czyli autostopem dookoła świata” Kingi 
Choszcz i Radosława Siudy.
Autorem najlepszego zdjęcia wystawy FotoGlob został (głosa-
mi publiczności) Daniel Klawczyński.

Organizatorami Spotkań są: Urząd Miasta Gdynia i agencja MART. 
Jedynym organizatorem KOLOSÓW jest agencja MART. Strona 
internetowa: www.kolosy.pl


