
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis wycieczki 
 
Miejsce:  
               Kino „Fenix” (Łowicki Ośrodek Kultury), ul. Podrzeczna 20 
Termin:       
               2 marca 2013 r., godz. 16:00 

 
Harmonogram: 
- zbiórka o godz. 11:00 na przystanku autobusowym przy rondzie w Nowosolnej 
- wyjazd do Łowicza przez: Lipiny, Polik, Grzmiącą, Kołacin, Łyszkowice – dystans ok. 52 km 
- zakończenie spotkania przewidziane jest na godz. 19:30 
- przejazd do Lipiec Reymontowskich (ok. 25 km) i powrót pociągiem o godz. 21:33 do Łodzi 
                                                                                  (koszt biletu normalnego – 20 zł wraz z rowerem) 
- zaawansowani cykliści z dobrym oświetleniem mogą wracać do Łodzi na rowerze  
 
   Zapraszamy 



CAŁY ŚWIAT W JEDNEJ SAKWIE II 
 

W trzech prelekcjach (każda trwająca około 60 minut), znani globtroterzy 
 opowiedzą o swoich dokonaniach, odkryciach i podróżach na koniec świata. 

 
Piotr Strzeżysz 
 w prelekcji pt. „Makaron w sakwach, czyli rowerem przez Andy i Kordyliery” pokaże 
zdjęcia i krótki materiał filmowy z kilku rowerowych wyjazdów odbytych na terytorium Chile, 
Argentyny, Boliwii, USA, Kanady i Meksyku. Opowie o jeździe w skrajnie trudnych, zimowych, 
wysokogórskich warunkach, o samotnym pokonywaniu ogromnych przestrzeni w Andach, 
Jukonie i Kolumbii Brytyjskiej, o przygodach z dzikimi zwierzętami, jak również o spotkaniach z 
ludźmi, z jakim się zetknął w odwiedzanych krajach. 
 
Piotrek to cyklista, podróżnik, dziennikarz i autor książek podróżniczych, samotnie wędrujący 
na rowerze przez najbardziej niedostępne miejsca globu. Za wyprawę "Que te vaya bien!", czyli 
9-tygodniową samotną rowerową podróż zimą przez Andy, w trakcie której przejechał blisko 4 
tys. km i pokonał łącznie prawie 40 km przewyższeń (dla uświadomienia to wielkość 
kilkanaście razy większa niż przy zdobywaniu Mount Everestu), został wyróżniony na 
prestiżowych Ogólnopolskich Spotkaniach Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów KOLOSY 2008 
w Gdyni. 
 
Tomasz Grzywaczewski 
 w prelekcji „Long Walk PLUS Expedition”. Tomek - z wykształcenia prawnik, z zamiłowania 
podróżnik i reporter. Zainspirowany książką „Długi marsz” i historią Witolda Glińskiego 
zorganizował wyprawę śladami grupy więźniów, którzy w 1941 r. uciekli z sowieckiego łagru i 
pieszo dotarli z Syberii do Kalkuty w Indiach. Cała trójka, przez pół roku: pieszo, statkami, 
konno i rowerem przemierzała Jakucję, Buriację, Mongolię, pustynie Gobi, Tybet i Himalaje. 
Ekspedycja za sprawą medialnych sponsorów (TVP 2, PR Program 3, Rzeczpospolita) odbiła 
się w kraju szerokim echem. 
 
Swoje przygody Tomek opisał w książkach „Przez Dziki Wschód” i „Długi marsz do wolności”. 
Tworzył reportaże m.in. z Albanii, Kosowa, Serbii i Gór Atlas. Jest współautorem filmu „Długi 
marsz 70 lat później”. Jako dziennikarz współpracował m.in. z redakcjami Wprost i Dziennikiem 
Gazetą Prawną. Publikował także w National Geographic Traveler, Reader’s Digest i Focus 
Historia. 
 
Marcin Korzonek 
 w prelekcji „KumKum” przeniesie na chwilę salę łowickiego kina na azjatyckie stepy. Marcin 
opowie o swoich wyprawach przez rzadko odwiedzane kraje Azji Środkowej. Za jego sprawą 
przeniesiemy się do Kirgizji i Uzbekistanu, oraz dowiemy się jak podróżuje się przez pustynie. 
 
Marcin Korzonek to „chodząca legenda” polskiego sakwiarstwa. Swoją przygodę z rowerowymi 
wyjazdami zaczął w 1996 roku. Od tego czasu przejechał przez ponad 40 krajów. Największym 
echem w Polsce odbiły się jego wyprawy przez Karakorum Highway w 1999 roku, kiedy to 
przebył drogę z Chin do Pakistanu, pokonując jedną z najwyżej położonych przełęczy na 
świecie (Khunjerab Pass 4730 m npm) i wyprawa w 2002 roku, kiedy to wraz z Jackiem Hugo-
Baderem pokonali pustynię Gobi - 1100 km w 19 dni. 
 
Ten wytrawny podróżnik, dziennikarz i reporter od 1997 roku pisze i publikuje m.in. w: "Gazecie 
Wyborczej" oraz w magazynach "bikeBoard", "Magazyn Rowerowy", "n.p.m.", czy "Podróże". 
Prowadzi także portal rowerowy www.wrower.pl 
 
 
Wśród widzów tegorocznego pokazu rozlosowana zostanie nagroda w postaci profesjonalnego 
kompletu sakw rowerowych marki CROSSO – jednego ze sponsorów tegorocznej imprezy. 
Podczas imprezy będzie można także zakupić książki podróżnicze bezpośrednio od ich 
autorów lub otrzymać bezpłatnie archiwalne numery magazynu Poznaj Świat. 


