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D rodz t7 Trat/e lero Wc t7 !
I uż oo raz piąty rozstrzygnęliśmy plebiscyt Travelery.

J To najbardziej płestiżowa nagroda podróżniczaw Polsce.
Kapituła złożona z wybitnych podrózników, odkrywców oraz
dziennikarzy i naukowców przyznała Grand Prix 20tO Markowi
Kamińskiemu, polarnikowi, podróżnikowi, żeglarzowi, ale też
człowiekowi o wielkim duchu i sercu, To nagroda dla największych
-,,za całokształt dokonań podróżniczych, naukowych lub
eksploracyjnych oraz wierność zyciowej pasji". Mam wrazenie,
że każde słowo tej sentencji jak ulał pasuje do tegorocznego
Laureata. Marku, serdeczne gratulacje!

Nagrody w pozostałych kategoriach przyznaliście Wy,
Czytelnicy - głosując w konkursie SMS-owym. Dziękuję
za tysiące oddanych głosów i wybór, pod którym mogę się
podpisać obiema rękami. Ubiegłoroczny zdobywca Korony
Himalajów Piotr Pustelnik (Wyczyn Roku) pokazał,
ze determinacja pomaga spełniać nawet najbardziej ambitne
marzenia. Anna Jackowska, Iaureatka w kategorii Podróż Roku,
samotnie przemierzając na motorze Bałkany, ostatecznie
złamała stereoiyp,,słabej płci". Grzegorz Niedźwiedzki i Piotr
Szrek (Naukowe Odkrycie Roku), znalazcy tropów najstarszego
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zwierzęcia lądowego na świecie iautorzy najgłośniejszej
polskiej publikacji naukowej roku, wykazali, że w wieku 30 lat
można zmienić podręczniki do biologii, i raz jeszcze udowodnili,
że Polak potrafi! Poznańscy okuliści: dr Rafał Nowak
i dr Maciej Matuszyński (Społeczna lnicjatywa Roku), twórcy
Projektu Trzecie Oko, uczą, jak pasję podróżni cząłączyć można
ze szlachetną misją pomagania innym. Wreszcie mieszkająca
w Australii Basia Meder (Podróżnicza Książka Roku), autorka
Babci w Af ryce, dowiodła, ze młodość to nie kwestia metryki,
lecz otwartego umysłu. A Piotr Marek i Adrian Kamiński
(Blog Travelerowca) pokazali, jak swoją podróż przez świat
realny przenieść do świata wirtualnego.

Wszystkim Nagrodzonym i Nominowanym serdecznie
gratuluję. Niezawodnym czytelnikom raz jeszczedziękuję za
udział w plebiscycie. Wszysikim życzę, aby wzorem naszych
Laureatów nigdy nie opuszczały ich pasja poznawania,
głod przygody i ciekawość świata.
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przewodnicząca Kapituły, redaktor naczelnam
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SKŁAD KAPITUŁY PRZYZNAJĄCEJ GRAND PRIX TRAVELERY 2O1O

Martyna Wojciechowska - pr zew odnicząca
Agnieszka Franus - wiceprzewodnicząca,
z-ca red, nacz, National Geographic i TraveIera
Alicja Dąbrowska * dziennikark a podróżnicza Gazety Wyborczej
Olga Dębicka - szefowa działu turystycznego wp.pI
Izabela Dorf - szefowa portaIu podróżniczego Odyssei.com
Piotr Drożdż - redaktor naczeIny górskiego magazynu sportowego
Góry
Elżbieta Dzikowska - podróżniczka i dziennikarka,
aureatka Grand Prix TraveIery 2007
Filip Frydrykiewicz - dziennikarz podróżniczy R zec zpospolitej
Marek Kamiński - podróżnik, polarnik (w związku z uzyskaniem
^cminacji do nagrody Grand Prix zawiesił udzrał w Kapitule)

'l1, Aleksandra Pawlicka - podróżniczka i dziennikarka Wprost
12" Beata Pawlikowska - podróżniczka, dziennikarka Radia Zet
l3, Marcin Piróg - prezes PoIskich Linii Lotniczych LOT
14, Dr Błażej Stanisławski - redaktor naczelny magazynu

Archeologia /.yWo
15, Rafał Szmytke - prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
]6. Marek Tomalik - podróżnik, dziennikarz
17, Piotr Trybalski - podróżnik, dziennikarz, fotografik
1B, Roderyk Więcek - dziennikarz Radia PiN, podróżnik
'19, Michał Wójcik - redaktor naczelny magazynów

Focus i Focus Historia
2O. Adam Czyżewski - dyrektor Państwowego Muzeum

Etnog,af icznego w Warszawie
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NAUKOWE ODKRYCIE ROKU _i-
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rl aledwie 3o.1etni naukowcy i najbar-

1 O.*iprestiżowa polska publikacja

naukowa ubiegłego roku! To przez nich

wydawcy muszą teraz zmieniać podręczniki

do paleontologii.

Swoim odkryciem w Górach Swiętokrzyskich

postawili teorię transformacji do góry nogami,

Znalezione przez nich ślady skamieniałego

czworonoga sugerują, że stąpał on

po ziemi 18 mln lat wcześniej, niż sądzono,

- Szczerze mówiąc, to tylko zaostrzyło nasz

apetyt na kolejne badania. Teraz chcemy

znaleźć jeszcze starszego czworonoga

- przyznaje Grzegorz Niedźwiedzki. Dlatego

zaangażowali się w projekt szukania śladów

pradinozaura w tych samych okolicach.

Niedźwiedzki przyznaje,że gdy tylko ma

wolną chwilę, pakuje plecak ijedzie

przekopywać kole!ne miejsca. - Wierzę. że

kryie się tam jeszcze wiele przełomowych

odkryć - mówi. W wakacje chce jednak

pojechać do Skandynawii. - Tam nie ma nic

interesującego dla paleontologa, więc

spróbuję wreszcie odpocząć - żartu|e.
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SPOŁECZNA l N lCJATYWA ROKU
dr RAFAŁ NOWAKidr MACIEJ MATUSZYNSKI

ZA PROJEKT TRZECIE OKO
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fi olscy lekarze bez granic ratują wzrok

F w najbiedniejszych rejonach świata,

W ramach stworzonego przez siebie Projektu

Trzecie Oko poznańscy okuliści podróżuią

do odległych państw i dzięki założonei przez

siebie Mobilnei Kilinice Mikrochirurgicznei

wykonują operac|e zaćmy osobom

pozbawionym na co dzień jakiejkolwiek

opieki lekarskiej. Tak jak w lutym 2O10 r,

w trakcie ekspedycji na Saharę Zachodnią,

gdzie zabiegi wykonywali przy latarce

w pomieszczeniach bez szyb. - Władze

Sahary Zachodniej wysłały nas na tereny

kontrolowane przez partyzantkę, Jechaliśmy

kilkaset kilometrów, znajdując opuszczone,

zdewastowane szpitale - wspomina Rafał

Nowak. - Byliśmy pierwszymi lekarzami

na tym terenie od lat. Nasi pacjenci mieli

najbliższy ośrodek zdrowia !akieś 300 km

od domu - dodaie Maciej Matuszyński, Pod

koniec ubiegłego roku okuliści uczestniczyli

też w obozie medycznym w Nepalu,

w okolicach wsi Dikiel w Himalajach.

Twierdzą, żejadąc na krańce świata jako

lekarze, nie rezygnują z pasji poznawania

świata. - W trakcie misji nie przestajemy być

podróżnikami - zapewnia Nowak. Chcą

rozwijać swó.| projekt, chcą m.in. nawiązać

stałą współpracę z międzynarodową

organizacją Surgical Eye Expeditions.
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