Najważniejsze dokonania wysokogórskie :
1. Październik 2008 r. - „Mimo Wszystko” Kilimanjaro ; wyprawa dziewięciu osób niepełnosprawnych
z różnymi dysfunkcjami na najwyższy szczyt Afryki. Pięcioro z nich stanęło 5 października 2008 r.
na najwyższym punkcie krateru UhuruPeak – 5895 mn.p.m . Byli to: Piotr Pogon ( chory onkologicznie,
m.in. po resekcji płuca ), Łukasz Żelechowski ( niewidomy ), Krzysztof Gardaś ( poruszający się
o kulach ), Katarzyna Rogowiec ( po amputacji rąk ), Jan Mela ( po amputacji nogi i ręki poruszający
się na protezie ). Wyprawa organizowana przez Fundację Anny Dymnej, odbiła się szerokim echem
w kraju i za granicą. Opis wyprawy oraz sylwetki uczestników można znaleźć w książce Małgorzaty
Wach „ Każdy ma swoje Kilimandżaro”.
2. Lipiec / sierpień 2009 r. - „Poza Horyzonty” Elbrus Expedition ; wyprawa w składzie : Piotr Pogon
( j.w.), Łukasz Żelechowski ( j.w. ), Jan Mela ( j.w.), Bogdan Bednarz ( ratownik GOPR, opiekun górski
niepełnosprawnych, kierownik wyprawy ), Paweł Ząbek , Marcin Dudek ( supporterzy wyprawy ); Ewa
Nowak ( uczestniczka w ramach projektu charytatywnego), Marek Zuber ( dokumentalista TVN )
dokonała udanego wejścia na najwyższy szczyt Kaukazu- Elbrus ( 5642 mn.p.m ). Wskutek załamania
pogody zespół uległ rozdzieleniu. Pierwsza grupa w składzie Pogon, Ząbek, Nowak zdobyła szczyt
1 sierpnia, pozostali – następnego dnia. Warty podkreślenia jest fakt, że Piotr Pogon wszedł i zjechał
do wysokości 5300 mn.p.m skiturowo , a niewidomy Łukasz Żelechowski -jako druga osoba ociemniała
w historii- osiągnął szczyt Elbrus. Wyprawa organizowana była przez Fundację Jaśka Meli
( najmłodszego, niepełnosprawnego zdobywcę obu Biegunów Polarnych ).
3. Styczeń 2010 r. - wejście na szczyt Mount Kenya ( 5199 mn.p.m ). Grupa w składzie Piotr
Pogon( j.w.) , Bartłomiej Pogoń ( fotograf , syn pracownika ambasady RP w Nairobii) , o.o. Arkadiusz
Kukałowicz , o.o. Kazimierz Szulc ( misjonarze zakonu Franciszkanów ) 17 stycznia 2010 roku dotarli
na szczyt drugiej pod względem wysokości góry w Afryce. Wyprawa miała charakter charytatywny
i związana była z udzieleniem wsparcia dla sierocińca dziecięcego w Limuru.
4. Styczeń 2011 - Aconcagua Richter Expedition 2011 – zespół w składzie : Piotr Pogon (j.w.) ; Łukasz
Żelechowski ( j.w.) ; Bogdan Bednarz ( kierownik wyprawy ) ; Arkadiusz Mytko ( opiekun- supporter)
podjęła wyzwanie zdobycia najwyższego szczytu obu kontynentów amerykańskich, andyjskiego
Aconcagua ( 6962 mn.p.m ). Wyprawa miała dramatyczny przebieg. Powikłania chorobowe wykluczyły
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w krytycznym momencie z akcji górskiej kierownika wyprawy – Bogdana Bednarza. Pozostali
członkowie zespołu 29.01. 2012 roku podjęli atak szczytowy z bazy Nido de Condores (5600 m n.p.m.)
i tego samego dnia, o 14:36 stanęli na szczycie „Kamiennego Strażnika”. Niestety zapadający zmrok
i wyczerpanie niepełnosprawnych uczestników wyprawy wymusiło podjęcie akcji ratowniczej przez
argentyńską policję górską . Od momentu wyjścia z bazy do odnalezienia minęło 26 godzin. Wyprawa
zakończyła się sukcesem, choć niewidomy Łukasz Żelechowski ( z objawami hipotermii ) i Piotr Pogon
( z odmrożeniami palców stopy ), zostali ewakuowani śmigłowcem z bazy Plaza de Mulas
(4350 n.p.m ) następnego dnia. Niepełnosprawni uczestnicy wyprawy zostali uhonorowani nagrodą
National Geographic Traveler za rok 2011 w kategorii „Wyczyn Roku” , a książka wydana książka „
O dwóch takich…teraz Andy” otrzymała wyróżnienie wydawnicze „Magellan” dla najlepszej, polskiej
książki podróżniczej 2011 roku. Nadmienić należy, że sponsorem głównym wyprawy był koncern
farmaceutyczny Gedeon Richter Polska.
5. Wrzesień 2011 – Kilimanjaro – tym razem grupa w składzie : Piotr Pogon ( j.w.) ; Katarzyna Likus ;
Saji i Miki Ugajin ( Japonia ) wspólnie, 28 września 2011 r. osiągnęła szczyt Uhuru Peak – 5895
mn.p.m . wchodząc szlakiem Machame Route. Wyprawa miała charakter charytatywny i związana była
z pozyskaniem funduszy dla sierocińca w Limuru.
6. Maj/Czerwiec 2018 - "Tron Słońca" Denali Ergo Expedition 2018
zespół w składzie: Piotr Pogon ; Paweł Ząbek ( kierownik wyprawy ); Bogdan Bednarz ( ratownik,
opiekun medyczny ) wyruszył zdobyć najwyższy szczyt Ameryki Północnej, położony w 49 stanie USA Alasce: Denali (zob. Mount McKinley) o wysokości 6199 m n.p.m Masyw Denali należy do
najzimniejszych szczytów na świecie z temperaturami dochodzącymi do -50 C, potężną deniwelacją
ponad 4000 m, oraz ciśnieniem atmosferycznym odpowiadającym 7500 m n.p.m (zob. polarna półkula
północna). Przelot kontynentalny do Anchorage oraz lot awionetką via Talkeetna na lodowiec
przebiegły bez zakłóceń. Informacja o sprzyjającym tzw. okienku pogodowym sprawiła że 3 osobowy
zespół pokonał szlak od 1 do 4 baz Denali w bardzo szybkim tempie. Niestety brak wystarczającej
aklimatyzacji i problemy z saturacją, sprawiły że z Base Camp 5 na wysokości 5200 m n.p.m
konieczna była ewakuacja ratunkowa śmigłowcem Bogdana Bednarza. Pozostali członkowie zespołu
wyprawowego podjęli następnego dnia atak szczytowy. 01 czerwca 2018 r. duet Piotr Pogon i Paweł
Ząbek - zdobył Denali. Atak szczytowy trwał 20 godzin i był morderczym wysiłkiem. Zakończony
sukcesem miała swoją wysoką cenę. Wskutek odmrożeń, konieczna była częściowa amputacja dwóch
palców ręki Piotra. Zdobycie "Tronu Słońca" - Denali, stanowiło czwartą ekspedycję wysokogórską z
tzw. Korony Ziemi ( po Kilimanjaro, Elbrus, Aconcaqua ).
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