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Osiągnięcia

Książki
zostały
dwukrotnie
nagrodzone
nagrodą
Magellana dla najlepszej książki reportażowej w
2012 i 2018 oraz Kryształową Kartą Polskiego
Reportażu w kategorii Nagroda Publiczności dla
najlepszej książki 2018.

Pomysłodawca i współscenarzysta
filmu
dokumentalnego
„Cienie
Imperium”. Premiera na Krakowskim
Festiwalu
Filmowym,
pokazy
w
Waszyngtonie
DC
oraz
Wilnie,
dystrybucja kinowa w całej Polsce.

Wyprawy
•
•
•

Long Walk Plus Expedition – wyprawa z Syberii do
Indii śladami polskich uciekinierów z Gułagu
Dead Road –wyprawa na Transpolarną Magistralę
Kolejową, zw. Drogą Umarłych.
Vivat Polonia 2016 - wyprawa do Kamerunu śladami
polskiego odkrywcy Stefana Szolc-Rogozińskiego.

Media

Współpraca z:

Przed publiką
•

•

•

•

Setki spotkań
autorskich w domach
kultury, bibliotekach,
muzeach, uczelniach
wyższych, szkołach
Wystąpienia motywacyjne
i rozrywkowe dla firm
oraz korporacji m.in.
Fundacji Orlenu
Prezentacje na
festiwalach i
konferencjach w Polsce
i za granicą m.in.
Kolosy, TEDx, Colours
of Ostrava
Wykłady w zagranicznych
instytucjach, m.in. The
Explorers Club w Nowym
Jorku, Georgetown
University w
Waszyngtonie DC.

Oferta

Oferta
•
•
•

•
•
•

•

Przez dziki Wschód – wolność, przygoda i patriotyzm. Z
Syberii do Indii śladami polskich uciekinierów z Gułagu
Abchazja gola – marzenia, sport i pojednanie. O
nieuznawanych piłkarskich mistrzostwach świata w
Abchazji
Życie na Drodze Umarłych – nadzieja, wola przetrwania i
życie wbrew śmierci. Wyprawa w poszukiwaniu
stalinowskiej kolei-widmo ukrytą w dzikiej tajdze Kraju
Krasnojarskiego
Misja Afryka – poświęcenie, wiara i odwaga. O pracy
polskich misjonarzy od Kairu, przez Mozambik aż po
Kamerun
Kamerun Vivat Polonia 2016 – pasja odkrywania,
patriotyzm, humanizm. Podróż do Afryki Zachodniej
śladami polskiego odkrywcy Stefana Szolc-Rogozińskiego
Rzeczpospolita Naddniestrzańska – polskość, wspólnota,
wielokulturowość. Zapomniana polska wioska w
nieuznawanym państwie Naddniestrze na kresach
Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Człowiek - dotknąć i zrozumieć świat – w każdej
najdalszej i najbliższej podróży najważniejszy jest
człowiek. Kalejdoskop reporterski od Syberii, przez
Afrykę aż po wojnę na Ukrainie

Przez dziki Wschód
Opowieść o patriotyzmie, przygodzie i nieposkromionym
pragnieniu wolności.
8000 km i sześć miesięcy podróży. Ekstremalna wyprawa z
Jakucka na Syberii do Kalkuty w Indiach śladami polskich
uciekinierów z syberyjskiego łagru - bohaterów książki
„Długi
marsz”.
Tomasz
Grzywaczewski,
wraz
z
dwoma
towarzyszami, najpierw poznał jej domniemanego prawdziwego
bohatera Witolda Glińskego, a następnie wyruszył w podróż
przez bezdroża Azji. Podróżnicy spływali rzeką Leną, pieszo
wędrowali wzdłuż brzegów Jeziora Bajkał, konno pokonywali
stepy
Mongolii,
rowerami
przemierzyli
Pustynię
Gobi,
Płaskowyż Tybetański i Himalaje.

Abchazja gola
Opowieść o sporcie jednoczącym ponad podziałami i ludziach
marzących o życiu w pokoju.
Nieuznawane, targane wojnami kaukaskie parapaństwo Abchazji
było w 2016 r. gospodarzem równie nieuznawanych piłkarskich
mistrzostw świata. To tutaj trwało futbolowe święto narodów,
których reprezentacje nie mogą wystąpić na oficjalnych
turniejach organizowanych przez FIFA i UEFA. Kurdowie,
mieszkańcy Somalilandu, Seklerowie, Sikhowie, Abchazowie.
Przybysze z politycznych Nibylandii, którzy pragnęli nie
tylko zmierzyć się na abchaskiej murawie, ale przede
wszystkim zamanifestować swoje prawo do istnienia. Czy ich
marzenia mają szansę się spełnić?

Życie na Drodze Umarłych
Opowieść o nadziei w obliczu okrucieństwa komunizmu i
ogromnej woli przetrwania rzucającej wyzwanie śmierci.
Opustoszałe baraki, samotne wieżyczki strażnicze, porzucone
miski i przegniłe buty. Powyginane szyny i rdzewiejące
lokomotywy. „Droga umarłych”. Siedemset kilometrów torów
okupionych bezsensownym cierpieniem dziesiątków tysięcy
więźniów Gułagu. Marzenie Stalina porzucone w dniu jego
śmierci. Kolej widmo zagubiona w dzikiej tajdze i tundrze. W
miejscu, w które przez ostatnie pół wieku zapuszczali się
tylko myśliwi z rdzennych ludów. Sześćdziesiąt lat po
śmierci Stalina pięciu badaczy wyrusza na najbardziej
odległy
kraniec
„Drogi
Umarłych”
spotykając
jej
współczesnych mieszkańców.

Misja Afryka
Opowieść o bohaterskich misjonarzach, którzy z poświęceniem
i odwagą niosą pomoc ludziom dotkniętym przez wojnę, biedę i
opresyjne rządy.
Można ich odnaleźć w niemalże każdym zakątku tego wielkiego
kontynentu. Pełnią posługę na ulicach Kairu, w głębokim
zwrotnikowym
buszu
Mozambiku,
na
wybrzeżach
zatoki
Gwinejskiej w Kamerunie. Kim są ludzie tworzący zgromadzenia
misjonarzy Afryki? Czym zajmują się każdego dnia swojej
posługi? Jak radzą sobie z wyzwaniami życia codziennego,
niejednokrotnie
podejmowanymi
w
cieniu
wojny?
Trzy
afrykańskich kraje widziane oczami ludzi, którzy idąc za
głosem serca wybrali życie na równie pięknym, jak i
niebezpiecznym Czarnym Lądzie.

Kamerun Vivat Polonia 2016
Opowieść o pasji poznania, miłości do Ojczyzny i głębokim
humanizmie odkrywcy ostatnich białych plam na mapie Afryki.
Historia życia Stefana Szolc-Rogozińskiego to materiał na
pasjonującą książkę. Mając zaledwie 21 lat, w 1882 roku,
wyruszył w nieznane rejony Afryki Równikowej. Podczas
dwuletniej ekspedycji zbadał dużą część Kamerunu, sporządził
doskonałe mapy i nadał polskie nazwy odkrywanym okolicom.
Był o krok od założenia polskiego przyczółka w Afryce.Jak
bardzo zmienił się ten zakątek świata sto lat po jego
pionierskiej ekspedycji? Wyprawa „Vivat Polonia 2016”
została wyróżniona flagą prestiżowego The Explorers Club
przyznawaną najciekawszym wyprawom z całego świat.

Rzeczpospolita
Naddniestrzańska
Opowieść o wspólnocie Polaków pielęgnujących na Dzikich
Polach pamięć i dziedzictwo wielonarodowej Rzeczypospolitej.
Naddniestrze to nieuznawanym parapaństwo a jednocześnie, to
izolowany i najuboższy region Europy zamieszkany przez 8
tys. Polaków. „Zobaczcie, na wzgórzu stoi kościół katolicki
(dawniej ormiański), tutaj są ruiny synagogi, a tam cerkiew
prawosławna, w której podobno miał brać ślub syn Bohdana
Chmielnickiego. Co jest pośrodku?” – uśmiecha się Marek
Pantuła, członek Towarzystwa Kultury Polskiej „Jasna Góra”,
obejmując wzrokiem Raszków. „Nasz wielokulturowy Dom Polski
„Wołodyjowski”.
W
samym
sercu
wielonarodowej
i
wielowyznaniowej niegdyś Rzeczypospolitej”.

Człowiek - dotknąć i
zrozumieć świat
Opowieść o prawdziwym sensie odkrywania świata czyli
spotkaniu z drugim człowiekiem.
Od dzikiej syberyjskiej tajgi, przez sierociniec w Kamerunie
i góry kaukaskich widmowych państw nieuznawanych aż po okopy
frontu na Ukrainie. Myśliwy z ludu Selkupów, uciekinier z
łagru, niepełnosprawna pisarka z Kamerunu, piłkarze z wysp
Czagos, lekarka ratująca chorych na cholerę w Mozambiku,
ukraińscy ochotnicy broniący na Donbasie swojej ojczyzny.
Dzielą ich tysiące kilometrów, język, wiek, narodowość,
profesja, ale wszyscy tak samo jak my mają swoje marzenia,
pragnienia i troski. Naprawdę odkrywać świat można tylko w
jeden sposób: odkrywając drugiego człowieka.
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