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Poza horyzont ludzkiego doświadczenia

Gdy ktoś mi mówi, że czas wielkich odkryć geograficznych dawno się skończył i już nic na Ziemi
nie zostało do odkrycia, nieśmiało wyrażam sprzeciw.

Niemal we wszystkich miejscach, jakie w przeszłości „odkryli” słynni podróżnicy, już mieszkali
ludzie. Jeśli były to odkrycia, to co najwyżej z punktu widzenia Europejczyka. W dzisiejszym
świecie takie podejście do „odkryć” wydaje się nieco przestarzałe i nie na miejscu.
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Ale przecież dokonania Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Francisco de Orellany i
wielu innych były jednak wyczynami. Na czym wyczyn polegał? Dokonywali czegoś, czego
przed nimi nikt wcześniej nie zrobił. Być pierwszym, który przepłynął ocean, opłynął glob,
spłynął najdłuższą rzeką świata.

Wielcy odkrywcy przekraczali granice ludzkiego doświadczenia!

Ten proces nigdy się nie skończy. Granice ludzkiego doświadczenia, w kontakcie z żywiołami, z
przyrodą, z nieprzewidywalną pogodą, z ograniczeniami organizmu, z własną psychiką wciąż są
i będą przekraczane.

W tym sensie dokonanie Robina Knox-Johnstona, który w latach 1968-69 jako pierwszy żeglarz
opłynął Ziemię bez zawijania do portów, nie różni się niczym od dokonania Ferdynanda
Magellana, którego wyprawa w latach 1519-22 jako pierwsza opłynęła Ziemię w ogóle. I
Knox-Johnston, i Magellan przekroczyli granice ludzkiego doświadczenia.

Niezwykłe, że Polacy mają ogromne zasługi w przekraczaniu granic ludzkiego doświadczenia.

1.

Pierwsze zimowanie na Antarktydzie
(w latach 1898-99 Henryk Arctowski i Antoni Dobrowolski podczas
wyprawy na statku Belgica).

2.

Rekord wysokości lotu szybowcem
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(w 1966 roku Stanisław Józefczak wzniósł się na wysokość 12 560 metrów.
Rekord został pobity dopiero w 2006 roku przez Steve’a Fossetta).

3.

Pierwsza kobieta, która samotnie opłynęła Ziemię
(w latach 1976-78 Krystyna Chojnowska-Liskiewicz na jachcie Mazurek).

4.

Pierwszy ośmiotysięcznik zdobyty zimą
(Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki w 1980 roku weszli na Mt. Everest
podczas wyprawy kierowanej przez Andrzeja Zawadę).

5.

Pierwszy człowiek, który doszedł na oba bieguny Ziemi w jednym roku
(Marek Kamiński, 1995 rok).

6.

Odkrycie najgłębszej jaskini świata
(austriacka jaskinia Lamprechtsofen eksplorowana przez Polaków od lat 70.
XX w. była najgłębszą jaskinią świata w latach 1999-2000).

7.

Pierwszy człowiek, który samotnie obiegł Ziemię dookoła
(w roku 2010 Piotr Kuryło – ciągnął cały dobytek na przyczepkach).

8.

Pierwszy człowiek, który przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki
(Aleksander Doba w 2010 roku).

9.

Najszybsze przepłynięcie Oceanu Atlantyckiego
(Roman Paszke z załogą, na katamaranie w 2011 roku, czas: 8 dni, 1
godzina, 53 minuty).

10. Najgłębsze nurkowanie z obiegiem zamkniętym
(283 metry – Krzysztof Starnawski w 2011 roku).
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To tylko dziesięć z dziesiątek wyczynów, jakich dokonali nasi rodacy.

Możecie być pewni, że każdego dnia jakiś Polak przekracza granice ludzkiego doświadczenia
lub przygotowuje się do takiej wyprawy.
Będziemy o tym informować.
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