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„Za pionierskie podjęcie wyjątkowego wyzwania w dziedzinie podróży, eksploracji lub sportów ekstremalnych”

K a t e g o r i a ➜           WycZyn  roku

1. Adam Bielecki, Janusz Gołąb
pierwsze zimowe wejście na szczyt Gaszerbruma i w karakorum

ten wyczyn już przeszedł do historii himalaizmu – 9 marca 2012 r. polacy stanęli na szczycie 
Gaszerbruma i. ośmiotysięczniki w karakorum przez długi czas uważano za niemożliwe 
do zdobycia w zimowych warunkach. polacy, którzy mają wiele dokonań we wspinaczce 
zimowej, po raz kolejny przesunęli granice tego, co niemożliwe. polskihimalaizmzimowy.pl 

aby oddać głos w plebiscycie, 
wyślij sms o treści: 
TR.wyBieRAm.B1 

pod numer 71001

aby oddać głos w plebiscycie i wziąć udział 
w konkursie z nagrodami – wyślij sms o treści: 

TR.kod wybranej nagrody.B1 
+ hasło propagujące Travelera pod numer 71001

2. Aleksandra Taistra 
pierwsze polskie kobiece przejście droGi wspinaczkowej o trudności 8c+  

obecnie najlepiej wspinająca się kobieta w polsce, jest w ścisłej światowej czołówce. w skałach 
działa od 12 lat, systematycznie podnosząc poprzeczkę i bijąc kolejne rekordy polski. w 2012 r. 
w rejonie rodellar w Hiszpanii pobiła swój własny rekord – przeszła drogę o trudności 8c+. i jak 

stwierdziła w rozmowie z travelerem, nie zamierza na tym poprzestać. aleksandrataistra.blogspot.com

aby oddać głos w plebiscycie i wziąć udział 
w konkursie z nagrodami – wyślij sms o treści: 

TR.kod wybranej nagrody.B2 
+ hasło propagujące Travelera pod numer 71001

3. Kamil iwankiewicz z ekipą 
rekord świata w nurkowaniu w jeziorze wysokoGórskim 

zejście na 36 m w jeziorze north Hamlang leżącym na 5270 m n.p.m. w nepalu – taką 
rekordową głębokość osiągnął kamil iwankiewicz podczas wyprawy w Himalaje. była to 

kolejna, czwarta już ekspedycja w ramach projektu "korona jezior ziemi", którego celem jest 
nurkowanie w najwyżej położonych jeziorach na siedmiu kontynentach. www.wyprawy.az.pl   

aby oddać głos w plebiscycie, 
wyślij sms o treści: 
TR.wyBieRAm.B3 

pod numer 71001

aby oddać głos w plebiscycie i wziąć udział 
w konkursie z nagrodami – wyślij sms o treści: 

TR.kod wybranej nagrody.B3 
+ hasło propagujące Travelera pod numer 71001

4. marcin "yeti" Tomaszewski i marek "Regan" Raganowicz 
wytyczenie nowej droGi wspinaczkowej na urwisku polar sun spire w kanadzie 

Żeby wspinać się na skalny klif na ziemi baffina, potrzeba ogromnego doświadczenia i zacięcia. 
polacy udowodnili, że nie brakuje im ani jednego, ani drugiego. po 24 dniach wspinania się 

w warunkach prawdziwie polarnych stanęli na wierzchołku urwiska. wytyczoną przez siebie drogę 
nazwali "superbalance". to przejście wielkościanowe światowej klasy. www.4zywioly.net 

aby oddać głos w plebiscycie, 
wyślij sms o treści: 
TR.wyBieRAm.B4 

pod numer 71001

aby oddać głos w plebiscycie i wziąć udział 
w konkursie z nagrodami – wyślij sms o treści: 

TR.kod wybranej nagrody.B4 
+ hasło propagujące Travelera pod numer 71001

5. kapitan Tomasz Cichocki 
samotny rejs dookoła świata 

chciał być trzecim w polsce żeglarzem z wokółziemskim rejsem non-stop na koncie, ale musiał 
zawinąć do port elizabeth w rpa. nie zrezygnował jednak z rejsu. później z powodu awarii systemu 

łączności satelitarnej stracił na wiele miesięcy kontakt ze światem. wtedy też się nie poddał. 
zawiodła elektronika, ale człowiek nie zawiódł. i zamknął pętlę wokół globu. www.kapitancichocki.pl

aby oddać głos w plebiscycie, 
wyślij sms o treści: 
TR.wyBieRAm.B5
 pod numer 71001

aby oddać głos w plebiscycie i wziąć udział 
w konkursie z nagrodami – wyślij sms o treści: 

TR.kod wybranej nagrody.B5 
+ hasło propagujące Travelera pod numer 71001

aby oddać głos w plebiscycie, 
wyślij sms o treści: 
TR.wyBieRAm.B2 

pod numer 71001


