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Przewodnik wysokogórski. Nie licząc Europy przeprowadził 

kilkadziesiąt wypraw na Syberii i Azji Centralnej: 

 

Ałtaj – między innymi: Czujskiej Chrebiet, rejon Biełuchy, Kuczerlinskije 

Oziera, Multinskije Oziera 

 

Sajany, Tuwę, Chakasję – m.innymi: Jergaki, Tunkinskije Golcy, Kara Hol 

(lake) Region i Pozarym Tayga Chrebiet. 

 

Bajkał, Zabajkale – Bajkalskij Chrebiet, przejście bez wsparcia przez 

Barguziński Chrebiet do Bajkału.  

 

Półwysep Kolski – spływ z Łowoziera do M. Białego, z przejściem z 

dorzecza Cagi na Panę-Warzugę. 

 

Kamczatkę – rejon Kluczewskoj Sopki i 

Tołbaczika, wulkany Goriełyj i Mutnowski (z 

wejściem do krateru i na szczyt korony) 

 

Pamir, Turkiestanski Chrebiet, („Azjatycka 

Patagonia”) i Ałaj  

 

Tienszan – Ala Too, Tałas Too, Ferganski Chrebiet, 

Naryn, Kokszał-too, Sary Beles, kilka wypraw w 

Teskej Ała too, Ak-szyjrak, Engilczek – rejon Chan 

Tengri i Piku Pobiedy, Czatkalski grzebiet, 

wyprawa konna Song-kol – Issyk-kul  

i wiele innych 

 

Ostatnie wyprawy:  

 

2016 – jedno z pierwszych przepłynięć Jeziora Kel-

suu na granicy Kirgistanu i Chin. Pierwsze zdobycie 

zachodniego szczytu Sary-beles (4650m). Z 

wyprawy zrealizowany film dla TVP: „Polacy na 

krańcu świata”. Wyprawa uczestniczyła w 

Kolosach. Artykuł w czasopiśmie „Góry”. 

 

2017 – próba przepłynięcia po raz pierwszy rzeki 

Kok-kija granicy Kirgistanu i Chin. Film z 

wyprawy „Rzeka marzeń” uczestniczył w Kolosach. 

 

2018 – Unikalna wyprawa na koniach 400 km po 

górach sięgających 4000 metrów z jez. Song-kol do jeziora Issyk-kul. 

Wyprawa rowerowa z jez. Song-kol do jeziora Issyk-kul. 

Wyprawa w Góry Czatkalskie odwiedzane zaledwie przez kilka ekspedycji w ciągu roku.  

 

www.tienszan.jezuici.pl 

 

 

http://www.tienszan.jezuici.pl/


 

Urodzony w 1968 w Lublinie uczęszczał do liceum Zamoyskiego. Należał do związanego z 

„Solidarnością” Niezależnego Ruchu Harcerskiego, potem do podziemnego Stowarzyszenia 

Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. 

W 1987 wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Gdyni. Zakończył filozofię w Krakowie 

na Wydziale Filozoficznym TJ (specjalizacja „kultura, estetyka, mass-media, kino”), uczęszczał na 

wykłady na UJ, PWST i PAT.  

Od 1991 pracował w TVP w Warszawie w Redakcji Programów Katolickich, jako dziennikarz 

i producent. Przeszedł w TVP różne kursy szkoleniowe w tym kurs prezenterów. W tym czasie 

przechodzi też kilkumiesięczne szkolenie produkcji telewizyjnej w Kuangchi Program Service – 

Tajwan.  

W 1996 wyjechał na Syberię, gdzie 

organizuje Studio Telewizyjne „Kana” 

w Nowosybirsku i później staje się jego 

dyrektorem. Równocześnie jest 

korespondentem TVP i Radia 

Watykańskiego w Syberii. Pomaga w 

organizacji szkolenia dziennikarzy z 

Europy Wschodniej w nowopowstałym 

„European Center for 

Communication and Culture” w 

Falenicy pod Warszawą.  

W 1999 rozpoczyna studia 

podyplomowe w „Wyższej Szkole 

Scenarzystów i Reżyserów” w 

Moskwie w „master klasie” kina 

dokumentalnego. Studia kończy w 

2004 filmem dyplomowym „Wybacz mi Siergiej”, który uzyskał liczne nagrody na wielu 

międzynarodowych festiwalach http://www.forgivemesergei.com.  

W 2001 roku odpowiada za przygotowanie medialne i organizację biura prasowego wizyty Jana 

Pawła II w Kazachstanie.  
W 2004 wyjeżdża do Kirgizji, gdzie 

pomaga w pracy charytatywnej Kościoła 

Katolickiego (domy inwalidów, domy 

starców) i prowadzi studencki klub 

filmowy przy Nuncjaturze Apostolskiej. 
Pisze artykuły do wielu czasopism polsko, 

niemiecko i angielsko - języcznych. W 

2006 wyjeżdża na południe Kirgizji, by 

pomóc przy zakładaniu nowych parafii w 

Dżalalabadzie i Oszu. Odpowiada za 

budowę i zostaje dyrektorem Domu dla 

dzieci niepełnosprawnych nad jeziorem 

Issyk Kul, gdzie co roku przebywa ponad 

1000 dzieci. Zakłada dwie fundacje 

charytatywne. Kapelan więzienia - w tym zajęcia w grupie AA. W Kirgistanie przeżywa dwie 

rewolucje i jedną wojnę domową. Otrzymał 2 medale za swoją pracę w Kirgistanie.  

http://www.forgivemesergei.com/


2012 pomoc w parafii w Pawłodarze 

(Kazachstan).  

2012-2013 pracuje w Domu rekolekcyjnym w 

Gdyni i przechodzi staż w portalu Deon.pl w 

Krakowie oraz zostaje komentatorem tego 

portalu.  

Od 2013 w Moskwie – odpowiada za sprawy 

finansowe, prawne, organizacyjne i budowlane 

Instytutu Teologicznego św. Tomasza, kurii i 

miejscowej wspólnoty jezuitów.  

Od 2014 pracuje jako dziennikarz i wydawca 

w Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego w 

Rzymie. Bloger deon.pl, później przechodzi do 

portalu publicystycznego salon24.pl  

1 IV 2016 rozpoczyna pracę w Redakcji 

Katolickiej TVP przy przygotowaniach do 

ŚDM Kraków. Realizuje filmy o tematyce 

górskiej i pisze artykuły między innymi do 

„Poznaj Świat”, „Góry”, „Gość niedzielny” i 

„Opoka”.  

Obecnie z powrotem w Kirgistanie, jestem 

ekonomem diecezji, rozbudowuje Dom dla 

dzieci inwalidów nad Issy-kulem.  

Zna język angielski, rosyjski, niemiecki, 

włoski, kirgiski (czyta hiszpański i francuski).  

dwojciec@jezuici.pl 

504-954889 
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