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Marszałka Województwa Małopolskiego
Nieodłącznym elementem ruchu trampingowego w Polsce stały się spotkania połączone z
pokazami przeźroczy jakie organizowali uczestnicy wypraw. Zasadniczy przełom, w tworzeniu
trampingowego środowiska, nastąpił w roku 1985. Pochodzący z Rzeszowa, podróżnik Andrzej
Urbanik wpadł na pomysł zorganizowania ogólnopolskiego spotkania globtroterów o otwartej
formule, dla wszystkich podróżujących zarówno związanych ze środowiskiem studenckim jak i
innymi grupami ale także dla trampów indywidualnych. Było to pierwsze takie przedsięwzięcie
w Polsce.
Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę i odtąd co roku w listopadzie, w różnych
miejscach w Polsce (od 2013 w Rzeszowie), spotykają się na OSOTT, czyli głównym mitingu
podróżniczym, zarówno polscy, jak i zagraniczni globtroterzy. Co ważne, OSOTT okazał się
także interesujący dla żeglarzy, alpinistów, baloniarzy, lotniarzy i płetwonurków, słowem dla
wszystkich, którzy poznawali świat podróżując “lądem, morzem i powietrzem”. W kolejnych
latach na OSOTT przyjeżdżać zaczęło coraz więcej podróżników i ten sposób powstała
ogólnopolska społeczność trampingowa, która odegrała ogromną rolę w rozwoju ruchu
globtroterskiego (trampingowego) w Polsce.
OSOTT ma formę sympozjum, w czasie którego prezentowane są przezrocza z całego
świata, plakaty fotograficzne oraz omawiane są różne problemy związane z podróżowaniem. W
sumie OSOTT to forum wymiany informacji i spotkanie o specyficznej atmosferze,
przeznaczone zarówno dla doświadczonych podróżników jak i tych, którzy marzą o dalekich
eskapadach. OSOTT, przez wiele lat, był głównym źródłem informacji dla polskich biur
podróży bowiem OSOTT-owicze przecierali szlaki odkrywając dla polskiej turystyki kolejne
regiony świata. Wielu uczestników spotkań, oprócz trampingowego podróżowania, zaczęło
pilotować grupy czy stało się właścicielami agencji turystycznych.
Nie wiadomo do końca gdzie tkwi fenomen OSOTT-u. Być może w niepowtarzalnej formule.
Kilkuset uczestników spotkania przed trzy dni jest cały czas ze sobą, wspólnie spożywają posiłki,
do późnych godzin nocnych wspólnie wędrują oglądając multimedialne pokazy. Tworzą się
grupy wyjeżdżające razem na wyprawy, nawiązują przyjaźnie a zdarza się że i miłości. - jest już
kilkanaście OSOTT-owych małżeństw.
Warto zwrócić uwagę, że organizatorzy większości spotkań globtroterskich zapraszają tzw.
gwiazdy, które mają błyszczeć dla innych uczestników. NA OSOTT są ci, którzy wznieśli się
ponad poziom zwykłych zjadaczy chleba, wykazali się fantazją i wyruszyli w świat. Oczywiście
na OSOTT przyjeżdżają także osoby znane z pierwszych stron gazet ale zachowują się jak
wszyscy uczestnicy. I to nadaje wspaniałą atmosferę tej imprezie. Po prostu OSOTT wyłamuje
się z często powtarzanego schematu festiwali podróżniczych gdzie jest grupa prezenterów i
widzowie. W przypadku OSOTT wszyscy są na równych prawach. Jest jeszcze jedna sprawa. Na
OSOTT nie są organizowane konkursy oceniające kto dojechał dalej czy też w bardziej

ekstremalnych warunkach (były takie pomysły ale je odrzucono) i przez to nie ma atmosfery
niezdrowej konkurencji.
Swego rodzaju „streszczeniem” każdego OSOTT-u jest kolejny tom książki „Przez świat”
składający się w kilkudziesięciu relacji wyjazdów do najciekawszych zakątków świata. Autorami
są w większości OSOTT-owicze ale relacje może przysłać każdy, kto coś widział, przeżył i potrafi
gromadzić użyteczne informacje. Wydawcą jest Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z
OSOTT-em związany jest także niekomercyjny portal globtroterski www.travelbit.pl, który
pozwala wszystkim globtroterom utrzymywać ze sobą kontakt nawet kiedy wyjądą na koniec
świata.
Po przeniesieniu imprezy do Rzeszowa udział w OSOTT jest niezwykle łatwy dla mieszkańców
miasta i województwa, bowiem impreza ma otwarty charakter - niedziela jest dniem z wolnym
wstępem a na pozostałe obowiązuje jedynie symboliczna opłata 10 zł).

OSOTT 2017 - PROGRAM
10 LISTOPADA 2017 (PIĄTEK)
15:00 – 16:30
Medycyna podróży - warsztaty
Agnieszka Wroczyńska
Zdrowotne przygotowanie do podróżowania
Danuta Badacz
Aktualne trendy w turystyce wyjazdowej Polaków - profilaktyka malarii – aktualne
doniesienia
Konrad Radzikowski
Repelenty
PRZERWA
17:00 – 18:00
Paweł Pabian
Od wyzwania do wyzwania – polska korona gór
Błażej Wasilewski
Pod żaglami po Polinezji Francuskiej
Maciej Brożyna, Łukasz Godek, Maciej Śliż, Sławomir Drozd, Rafał Kołodziej, Katarzyna
Pado, Katarzyna Szeremeta
Kołobusem dookoła Islandii
18:00 – 19:00
Krystyna Sadura-Pałac
Kirgistan - kraj, który mnie zauroczył
Mirek i Magda Osip-Pokrywka
Rzeka Kongo
Izabela Cichocka

Zainspirowani Top Gearem – przełęcze alpejskie
19:00 – 20:00
Wojciech Dąbrowski
Patagonia Chilena
Agnieszka Martinka
Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca
Wojciech Mura
Galapagos i Bora-Bora, komercja na Pacyfiku

20:00 – 21:00
Andrzej Lisowski
Lanzarote Cezare’a Manrique
Marek Dominko
Wyspa Tajwan - dawniej Formoza
Zbigniew Bochenek
Namibia - kwintesencja południa Afryki
21:00 – 22:00
Tomasz Cukiernik
Dubaj, Malezja i Singapur zimą
Paweł Chudzicki
Ferie na błędzie taryfowym (RPA, Tajlandia)
Marek Kosiba
Wyprawa na całkowite zaćmienie słońca - Oregon
22:00 – 23:00
Piotr Kornel Olszewski
Od Andów po Filipiny: podróż po cmentarzach i nekropoliach świata
Agnieszka i Tomasz Lipeccy
Barabara dookoła Niasa
Elżbieta Drygas-Zielińska, Witold Zieliński
Autostopem i pieszo po Islandii
23:00
Emilia Długa
Laponia – w krainie reniferów
Film: Nie dojechać nigdy – Piotr Strzeżysz (realizacja Bartosz Lisek)

11 LISTOPADA 2017 (SOBOTA)
10:00 – 11:20
Warsztaty podróżnicze
Rafał Król
Sztuka minimalizmu w podróży
Dominik Szmajda
Jak napisać i wydać książkę podróżniczą - warsztaty dla debiutantów
11:20 – 12:00
Żaneta i Jacek Govenlock
Czarnobyl i żydowski Hamań
Tamara i Paweł Głaz
Motocyklem do krainy Wikingów
12:00 – 13:00
Iwona Dziura
Rumunia i Mołdawia, jakich się nie spodziewacie
Marek Marcola
Na podniebnych szlakach Boliwii
Agnieszka Stryczek
Mikronezja z dziećmi – wyspy Palau
13:00 – 14:00
Przemysław Pakulniewicz
Mongolia – milczący dialog (stand-up)?
Piotr Wiland
Nikaragua - warto tam dojechać
Małgorzata Maniecka
Róg Afryki - Etiopia, Dzibuti i Somaliland
14:00 – 15:00
Dorota Konopska
Gdzie diabeł nie może tam babę pośle - W 13 miesięcy dookoła świata
Dariusz Zdziech
Kiribati i Poland
Wojtek Ilkiewicz, Wioletta Hutnik
Wokół Afryki – Mali … dzieci Syriusza
15:00 – 16:00
Przerwa

16:00 – 17:00
Wojciech Mura
Życie na środku oceanu: koralowe atole czy powulkaniczne lasy tropikalne
Marcin Korzonek
TransNegev 2017 – rowerem przez pustynię Negev rzeką, której nie ma
Tomasz Jakimiuk
Hulajnogą i autostopem z Podlasia do Pakistanu
17:00 – 18:00
Elżbieta Lisowska
Iran od strony Zatoki Perskie - wyspy Keszm i Hormuz
Jerzy Grębosz
Wyspy Fiji – raj tropikalny
Piotr Strzeżysz
Podróżowanie to szukanie baśni
18:00 – 19:00
OSOTT oficjalnie
Romuald Koperski
Łodzią wiosłową przez Atlantyk
19:00 – 20:00
Cyprian Wieczorkowski
W poszukiwaniu karpackiego Yeti
Janusz Rentflejsz
RTW express - motocyklem dookoła świata
Wojciech Dąbrowski
Zakamarki Papui – Triobrandy
20:00 – 21:00
Alicja Kubiak, Jan Kurzela (Dos Gringos)
Papua Zachodnia – ostatnie pokolenie
Roman Husarski
Turysta w Korei Północnej. Mity, problemy i etyka podróżowania w kraju Kim Dzong Una
Rafał Król
Narty za kołem polarnym
21:00 – 22:00
Krzysztof Kryza
Syberia
Krzysztof Lisowski
Treking w Andach
Ilona Zdziech
Kauai – hawajska wyspa

22:00 – 23:00
Anna Grebieniow
Antarktyka – 10 miesięcy z pingwinami
Małgorzata Mycke-Dominko
Namibia z namiotem
Natalia Mileszyk
Odczarowywanie Kolumbii
23:00
Marek Podraza
Malediwy na własną rękę
Koncert bluesowy – zespół Blues Players

12 LISTOPADA 2017 (NIEDZIELA)
Dzień otwarty dla Rzeszowa (wstęp wolny)
12:00 – 12:45
Justyna i Łukasz Filipowscy
Podwodny świat – najpiękniejsze akweny do nurkowania na świecie
Justyna i Łukasz Filipowscy mieszkają i pracuja w Rzeszowie. Kilkanaście lat temu zaczęła się ich przygoda z
nurkowaniem. Od 2007 roku realizują, wraz z przyjaciółmi, projekt :
‘’ Dookoła Świata w poszukiwaniu najpiękniejszych miejsc nurkowych ‘’ Właśnie mija 10 lat ich wypraw, gdzie
obok nurkowania starają się zobaczyć i poznać ludzi, krajobrazy, przyrodę, nacieszyć się lokalną kuchnią i
naładować wewnętrzne akumulatory energią równikowego słońca.

12:45 – 14:15
Romuald Koperski
Łodzią wiosłową przez Atlantyk / Przez Syberię wzdłuż i wszerz
Podróżnik, pisarz, przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii, pilot
samolotowy I klasy, dziennikarz reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek oraz zawodowy muzyk pianista
(Rekordzista Guinnessa). Autor książek: „Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię na gapę”, „1001 Obrazów
Syberii”, „Syberia Zimowa Odyseja”, wystaw fotograficznych i wielu publikacji poświęconych Syberii, którą
wielokrotnie przemierzył na całej długości oraz szerokości geograficznej.
W 2017 przepłynął samotnie Ocean Atlantycki (w ciągu 77 dni) łodzią wiosłową, bez silnika, bez wsparcia z
zewnątrz i bez rozgłosu. Tym bardziej jest to wielkie osiągnięcie.

14:15 – 15:45
Piotr Strzeżysz
Rowerem przez świat
Podróżnik, który od ponad dwudziestu lat zwiedza świat z rowerem. Autor czterech książek, z których najbliższa
jest mu ostatnia, zatytułowana „Sen powrotu”. Zazwyczaj jeździ w miejsca wypełnione otwartą przestrzenią, bo
uważa, że łatwiej tam bujać w obłokach. Ma za sobą region Himalajów i przejazd z Patagonii na Alaskę.
Uwielbia kawę, koty, wiatr i Muminki. Gdyby sam mógł wybrać swoją postać, zostałby ptakiem.

