
OSOTT 

czyli 

Ogólnopolskie Spotkanie 

Obieżyświatów, Trampów i Turystów



OSOTT to autorski projekt Andrzeja Urbanika (ksywa Tourbanik), podróżnika z Krakowa.

W roku 1985 zapoczątkował ogólnopolskie spotkanie osób, które organizowały wyprawy

trampingowe bądź to indywidualnie bądź w grupach.

Od początku założył, że OSOTT nie będzie miał formy typowego festiwalu ale spotkania,

które będzie trwało kilka dni a jego uczestnicy będą cały czas razem. Chodziło o to aby

w czasie imprezy była szansa na poznanie się, nawiązanie kontaktów towarzyskich

a także wymianę informacji. Wszystko po to aby stworzyć podróżniczą społeczność

w Polsce.



OSOTT wystartował w 1985 roku.

Pierwsze spotkanie odbyło się w Harbutowicach (Małopolska).

Podróżnicy zamieszkali w ośrodku wypoczynkowym, w którym była aula.

I taką formułę przyjęto na stałe.



W tamtym czasie każda impreza tego typu musiała odbywać się w zorganizowany sposób

– wszelkie inicjatywy obywatelskie były mniej lub bardziej kontrolowane.

Aby wyglądało to poważnie, Andrzej nazwał OSOTT jako Ogólnopolskie

Spotkanie Organizatorów Turystyki Trampingowej

a dodatkowo załatwił formalny patronat Biura Turystyki Logostour.

Z kolei Krzysztof Kmieć zaprojektował logo imprezy, które początkowo używano.



Pierwsze OSOTT-y odbyły się w:

Harbutowicach, Karniowicach, Broku, Sopocie, 

Płocku, Łodzi, Ustroniu, Krakowie i Zakopanem.



W OSOTT-ach brali udział przedstawiciele globtroterskich

klubów z Niemiec, Austrii, Holandii, Wielkiej Brytanii

i Francji. W czasie OSOTT’91, w Łodzi powołano

International Travel Clubs Association (ITCA), organizacje

która ułatwiała stała współpracę a także wydawała

biuletyn Itca News. Działalność ta trwała kilka lat.



Pierwszy jubileusz – X lecie – obchodzono

w 1994 w Zakopanem.

Był to Bal w strojach z całego świata.



Kolejne OSOTT-y odbyły się w Gniewie, Zembrzycach, Zakopanem aż impreza zawędrowała

na następne 14 lat do Szczyrku. W nowej sytuacji już nie trzeba było się „tajniaczyć” i OSOTT

otrzymał nowe rozwinięcie – Ogólnopolskie Spotkanie Obieżyświatów, Trampów i Turystów.



Kolejny jubileusz XX-lecia, tym razem

w Szczyrku i znów tradycyjny Bal

w strojach z całego świata.



Wszystkie plakaty z pierwszych 25 lat OSOTT-u to dzieło Krzysztofa Kmiecia. 



Srebrny Jubileusz w Szczyrku - nie mogło

zabraknąć Balu w strojach z całego świata.



W 2013 zdecydowano o przeniesieniu imprezy do lokalizacji umożliwiającej

zmieszczenie coraz większej liczby OSOTT-owiczów. Wybrano Rzeszów.

Nowe plakaty, nawiązujące do herbu miasta zaprojektował Wojciech Kołek. Ten z roku

2014 spodobał się tak bardzo, że postanowiono aby był stałym elementem graficznym

imprezy.



30. lecie OSOTT-u obchodzono już

w Rzeszowie i jak zwykle zabawa była

przednia, a stroje naprawdę z całego

świata.



Jest już kilkanaście OSOTT-owych

małżeństw a wiadomo o co najmniej

dwóch OSOTT-owiątkach, poczętych

w czasie trwania imprezy.

Pierwsza para, w dodatku polsko-

niemiecka, spotkała się w czasie edycji

1989 w Sopocie a już w następnym roku

odbył się ślub … w Dakarze.

A wesele wyprawiono …oczywiście

w czasie kolejnego OSOTT-u.



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. Większość mieszka w tym samym hotelu,

wspólnie spożywają posiłki, do późnych godzin

nocnych wspólnie wędrują po świecie oglądając

pokazy przeźroczy bądź multimediów. Oczywiście,

oprócz tego” trzonu”, uczestnikami są osoby

marzące o dalekich podróżach. Są to nie tylko

mieszkańcy Rzeszowa i Podkarpacia ale impreza

ściąga przyjezdnych z różnych stron kraju. Tworzą

się grupy wyjeżdżające razem na wyprawy,

nawiązują się przyjaźnie.

Co więcej, OSOTT cały czas „pączkuje” ponieważ

wielu OSOTT-owiczów stało się organizatorami

festiwali podróżniczych w różnych zakątkach kraju.

A wszystkiemu winien jest Andrzej

Urbanik co wyśpiewali uczestnicy

OSOTT-u w Łodzi, komponując

piosenkę na melodię „Co zrobimy

z pijanym marynarzem”:

Gdyby nie A Urbanik

Nie byłoby OSOTT-ów

Nie byłoby tych zmartwień

Radości, kłopotów

Nie byłoby Travelbit-u

Spotkań w Krakowie czy Łodzi

Gdzie chętnie pogadają

I starsi i młodzi

Więc  jeśli ktoś zapomniał

Bo ma pamięci zanik

To mu przypominamy

Gdyby nie Urbanik



Przez ponad 30 lat zmieniali się uczestnicy

i następowała wymiana pokoleń. Teraz

przyjeżdżają wnuki pierwszych OSOTT-owiczów.

I nagle świat stanął na głowie – pandemia Covid-

19 zmieniła wszystko, także podróżowanie.

Dlatego OSOTT przeniósł się do internetu.

Oczywiście to nie to samo ale najważniejsze aby

zachować ciągłość tradycji.


