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Leszek Cichy
Taternik, alpinista, z zawodu inż. geodeta, do 1991 roku pracownik naukowy Politechniki
Warszawskiej, od 1993 roku czynny jako bankowiec. Wspina się od 1970 roku. Wiele wejść
wysokiej klasy w Tatrach i Alpach. 1974 - pierwsze wejście na Shispare 7619 m w Karakorum;
1975 - trzecie wejście na Gasherbrum II 8035 m w Karakorum, nową drogą, pn.- zach. ścianą;
1976 - osiągnął wysokość 8230 m na nowej drodze na K2 8611 m; 1978 - uczestniczył w
wyprawie na Makalu 8463 m. 17 II 1980 wspólnie z Krzysztofem Wielickim dokonał pierwszego
wejścia zimowego na najwyższy szczyt Ziemi, Mount Everest 8848 m (światowy rekord
wysokości w alpinizmie zimowym). 1982 uczestnik wyprawy na K2. Jesienią 1984 wszedł na
Yalung Kang 8505 m (Kangchenjunga West) w Himalajach nową drogą środkiem 1800metrowej południowej ściany. W styczniu 1987 poprowadził nową drogę południową ścianą na
najwyższy szczyt Ameryki Południowej - Aconcagua 6960 m. Zimą 1987-88 uczestnik pierwszej
zimowej wyprawy na drugi szczyt Ziemi - K2 8611 m. W roku 1989 wszedł na najwyższy szczyt
Ameryki Północnej, Mount Mc Kinley 6193 m. Wejściem na Carstensz Pyramid w dniu 29
października 1999 zakończył jako pierwszy Polak zdobywanie Korony Ziemi. Współautor książki
Rozmowy o Evereście 1982, 1987. W latach 1995-1999 prezes Polskiego Związku Alpinizmu.
Mieszka w Warszawie, żonaty, dwóch synów.
KORONA ZIEMI
EUROPA
Mont Blanc 4807 m - trzy wejścia w roku 1973, w tym Lewy Filar Freney na pd. ścianie Elbrus
5633 m - 3 maja 1987 r. wejście na oba wierzchołki, w maju 1985 wejście na niższy wierzchołek

AZJA
Mount Everest 8848 m - 17 lutego 1980 r. pierwsze wejście zimowe
AMERYKA POŁUDNIOWA
Aconcagua 6960 m - 19 stycznia 1987 r. wejście i zejście normalną drogą w 13 godzin, w dniach
25-31 stycznia 1987 r. wejście nową drogą południową ścianą.
AMERYKA PÓŁNOCNA
Mount McKinley 6193 m - kwiecień 1989 r. dwa wejścia, w tym I polskie drogą Cassina
południową ścianą.
ANTARKTYDA
Mount Vinson 4897 m - wejście 15 stycznia 1998 r.
AFRYKA
Kilimandżaro 5895 m - wejście 4 marca 1998 r.
AUSTRALIA I OCEANIA
Mount Kościuszko 2228 m - wejście 11 marca 1998 r.
Carstensz Pyramid 4884 m - wejście 26 października 1999 r.
Romuald Koperski
Urodził się i wychował w Gdańsku. Od wczesnych lat pasjonowały go rzeczy trudne i
nietuzinkowe. Niekonwencjonalność jego życia sprawiła, że reprezentuje on niecodzienne,
zróżnicowane profesje. Jest muzykiem pianistą, podróżnikiem, pisarzem, dziennikarzem,
fotografem, żeglarzem, nurkiem oraz pilotem samolotowym. Do ostatnich dużych osiągnięć
podróżniczych Romualda Koperskiego zaliczyć można: pierwszą w historii udaną ekspedycję
samochodową na trasie Europa - Ameryka Pn. z Zurychu do Nowego Jorku przez bezkresne,
bezludne obszary Syberii, Alaskę, Kanadę i prawie całe terytorium USA. (1994) Samotny spływ
gumowym pontonem największą wschodnio - syberyjską rzeką Leną od źródeł w Górach
Bajkalskich do ujścia w Morzu Łaptiewów - 4.500 km żeglugi (1998r.). Za ten wyczyn otrzymał
prestiżową nagrodę Kolosa '99.
Jerzy Kuliński
lat 65, urodzony w Warszawie, mieszkaniec Gdańska od maja 1945 roku, zawód - mgr inż.
budownictwa morskiego. Członek Zarządu Głównego PZŻ, w poprzedniej kadencji wiceprezes
PZŻ do spraw żeglarstwa morskiego. Współzałożyciel Gdańskiego Klubu Płetwonurków
"Posejdon" (1957), instruktor nurkowania, akwanauta (eksperymenty długotrwałych prac
podwodnych na znacznych głębokościach - kabina "Meduza 2" - zanurzenie 157-godzinne w
Bałtyku - rok 1968). Kapitan jachtowy i kapitan motorowodny, autor podręcznika oraz kilkunastu
locji żeglarskich Bałtyku i Morza Północnego. Stały współpracownik miesięcznika "ŻAGLE".
Członek Jachtklubu Morskiego "Neptun" w Gdańsku
Paweł Różycki
pracownik naukowo - dydaktyczny, podróżnik. Organizator wypraw po Europie, Azji i Afryce.

Uczestniczył m.in. w wyjazdach do Chin, Iranu, Pakistanu, na Syberię, do Afryki Równikowej, na
Saharę i pustynię Beludzystanu, brał udział w zimowej wyprawie za koło polarne. Podróżował,
zdobywając niektóre szczyty, w Himalajach, Karakorum, Tien-Szan, Sajanach, Górach
Skandynawskich, Alpach, Kaukazie, Atlasie i Kilimandżaro.
Monika Witkowska
Nałogowa podróżniczka, żeglarka, miłośniczka tzw. sportów ekstremalnych. Odwiedziła ok. 80
krajów, choć jest przeciwniczką "zaliczania" dla bicia rekordów w tego typu statystykach.
Najbardziej lubi podróże po terenach rzadko odwiedzanych przez turystów, dzikich, jeszcze nie
skomercjalizowanych. Choć często jeździ z grupami turystycznymi jako pilot, jednak preferuje
wyprawy w pojedynkę, gdyż jak uważa stwarza to okazję do bliższych kontaktów z lokalną
ludnością. Bywała w różnych sytuacjach, jednak uważa, iż nie ma sytuacji bez wyjścia, a jeśli
się chce, można dotrzeć na drugi koniec świata za naprawdę śmieszne pieniądze. (W pierwszą
swoją podróż dookoła Europy wybrała się z 20 dolarami. Na zwiedzenie Nowej Zelandii
wystarczyło jej 100 dolarów). Jej ulubione rejony to Afryka Zachodnia, tereny byłego ZSRR
(zwłaszcza północ i republiki południowe), wschodnia Turcja i kraje Azji Pd. Wschodniej.
Niezależnie od wrażeń z dalekich stron za najpiękniejszy kraj i tak uważa Polskę. Lądowe
trampingi kolidują z jej inną pasją żeglarstwem. Najdłuższym z jej rejsów była półroczna
wyprawa jachtem Zawisza Czarny z Nachodki przez Ocean Spokojny, Kanał Panamski i
Atlantyk do brzegów Europy, co nie zmienia faktu, że chętnie żegluje także po jeziorach.
Próbowała także latania na paralotniach, skoków spadochronowych, skoków na linie (bungy
jumping), raftingów, canyoningów i wielu innych pomysłów podnoszących poziom adrenaliny.
Kocha góry, zimą narty i w ogóle aktywne życie. Zawodowo jest dziennikarką, zajmującą się na
stałe dodatkiem "Turystyka" w "Gazecie Wyborczej". Współpracuje także z innymi pismami, m.in.
"Świat i Podróże". Jej rodzinę stanowią: nie podróżujący, za to niezwykle wyrozumiały mąż oraz
Czatka skundlona łajka znaleziona na jednym z wulkanów Kamczatki i przemycona do Polski.
W roku 2000 w Spotkaniach Podrózników wzięli udział także:
Tomasz Cienkus
Edi Pyrek
Marek Kamiński
Michał Kochańczyk
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