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W eksploracji trzeba być przewidującym i myślącym jak szachista. Rupert Dook w obecności pielęgniarek
przeszedł szybkie szkolenie w opatrywaniu moich ramion, Specjalne maści
z antybiotykiem miały wysuszyć rany.
Jeszcze kiedy wędrowałem samotnie,
pytał mnie kilka razy, czy pójdę z nim.
Obiecałem mu, więc nie mogłem ,,pęknąć” za sprawą ramion. Dałem słowo.
A to ważniejsze niż wszystko inne.
Więc to też mnie motywowało na
drugi trawers. Było sporo zagrożeń,
bo pielęgniarka powiedziała mi – „jeżeli dojdzie do zakażenia krwi, masz
24 godziny na to, aby ciebie ściągnąć
helikopterem z gór Mackenzie do ośrodka zdrowia, a później do szpitala”.
O tym też został poinformowany Marcin Rojek, Polak mieszkający w Norman Wells, u którego zatrzymałem się,
aby odpocząć. Mimo to, zdecydowałem się na drugie przejście. Obawiałem się tego, bo otarcia w trakcie marszu to czasami ból nie do zniesienia.
Przekonał się o tym podczas pierwszego trawersu Antarktydy doświadczony
polarnik Borge Ousland. Z tego powodu musiał przerwać wielką ekspedycję. Wówczas pomyślałem – czy Biegun będzie łatwiejszy? Nie, zdecydowanie nie. Trzeba było więc podjąć to
wyzwanie w łamaniu zasad i rozsądku. Rupert przygotował mi lepsze szelki. Obkleiliśmy szelki na wysokości
moich ramion pianką, tak aby było
najmniejsze tarcie w tym miejscu. Dodatkowo Rupert zrobił mi pas na głowę. Dzięki temu miałem częściowo
odciążyć ramiona. Mój plecak ważył
35 kg. W odróżnieniu od kolegi, niosłem dodatkowo ponton, wiosła, trzy
nadajniki, telefon satelitarny, pudełko
na sprzęt elektroniczny, większy na-
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miot itp. Pas, który odciążał częściowo ramiona, zakładałem na głowę. Niczym Szerpa z Himalajów niosłem plecak. Przez pierwsze 3 dni stosowałem
to rozwiązanie. Pózniej zaczęły boleć
kręgi szyjne, więc zdecydowałem się
na rozwiązanie pierwotne. Niemniej, to
pomogło w początkowej fazie marszu
powrotnego.
Parę słów o eksploracji, czyli jak
rozwiązywać sytuacje?
Amundsen do końca nie mówił, że
pójdzie na Biegun Południowy, dopiero u wybrzeży Australii poinformował
świat zachodu faksem o zmianie planów. Jego założeniem miał być Biegun Północny, ale że został zdobyty
przez Roberta Peary (sukces amerykańskiego odkrywcy kwestionowano
od samego początku), nie miał motywacji być drugim, wiec wybrał się na
Południe. Jednak wiedział, że idzie
wyprawa Scotta... Kiedy Scott się o
tym dowiedział, puściły mu nerwy i
powiedział – a to przebiegły łotr...
Inny przykład; Scott wybiera się na
Biegun Południowy z kucykami... a
Amundsen z psami z Grenlandii. Psy
z grubą sierścią mogą iść w głębokim
śniegu, słabsze psy mogą być zjedzone przez silniejsze... i większa możliwość przetrwania... Są to przykłady
rywalizacji i rozwiazywania różnych
logistycznych problemów.
Tutaj, w północnej Kanadzie, to przyroda rządzi, wyznacza kierunek działania. Może się zdarzyć tak, że po 3
dniach opadów deszczu, poziom wód
podniesie się na tyle, że nie można
crossować rzeki... i co robić? Czekać? Ryzykować...? Można próbować
przejść, woda może porwać plecak i

Góry Mackenzie
koniec...
Ta część świata nie lubi myślenia
,,jakoś tam będzie”… To nie ten region
eksploracji. Ziemia Północy lubi ludzi
przewidujących, chociaż wszystkiego
w przygodzie nie da się zaplanować.
To fakt.
W trakcie wyprawy, a myślę tu o drugim trawersie, odnalazłem swój wózek, który pozostawiłem przy rzece
Twitty River. To znacznie przyspieszyło marsz. Moje zdarte ramiona
mogły w końcu zacząć się regenerować. Było też spotkanie z niedźwiedziem grizzly koło rzeki Godlin River.
Najdłuższy dystans w trakcie dnia, zrobiliśmy od osady Godlin River do przełęczy Caribu Pass – 38 km w 12 godzin. Jednocześnie 6-krotnie „crossowaliśmy” rzekę Ekwi River. Po przejściu tego odcinka, marsz był już zdecydowanie łatwiejszy. 380 km pokonaliśmy w trakcie drugiego trawersu
w 16 dni.
Łącznie przeszedłem 990 km plus 10
km przeprawy przez rzekę Mackenzie
– około 1000 km zrealizowanego wyzwania.
Czy warto było?

W szpitalu w Norman Wells po przejściu samotnie 610 kilometrów

Zdecydowanie tak. Z wielu powodów.
Głównym jest zamieszanie, jakie powstało po przepłynięciu Amazonki
w canoe, za który to wyczyn otrzymałem World Records Guinness.
Chciałbym przy tej okazji wyjaśnić, że
szefowie WRG w korespondencji ze
mną nie zabronili mi powoływać się
na to wyróżnienie, a tym bardziej nie
kazano mi odsyłać certyfikatu. Zniesiono nawet, wymuszone przez moich
wrogów, unieważnienie rekordu, choć
w dalszym ciągu są tacy, którzy twierdzą inaczej. Po amazońskim sukcesie,
kilkoro ludzi nie mogło mi tego darować. Zacne grono, między innymi
Piotr Chmieliński, Janusz Janowski
z Festiwalu turystycznego „Kolosy”,
postanowili mnie upokorzyć za wyraziste poglądy na temat festiwalu, w którym to brałem udział. Najciekawsze
jest to, że ci oto ,,profesjonaliści” – jury
analizowało wszystkie przesłane przeze mnie materiały i przyznali mi nawet
wyróżnienie za wyczyn roku.
Wynikłe kontrowersje nie dotyczyły
nawet samego festiwalu, tylko tego,

że w 2016 r. miało miejsce nieuczciwe lobbowanie uczestników – wbrew
regulaminowi. Nagle, już w trakcie
trwania konkursu Kolosów, okazuje
się, że przystępują do niego i wygrywają ten konkurs rowerzyści, którzy
również przepłynęli Amazonkę, ale
skończyli swoją wyprawę tuż przed
festiwalem, a było to wówczas wbrew
regulaminowi. Warunkiem bezwzględnym przystąpienia do konkursu, było
ukończenie wyprawy w roku 2015.
Dodatkowo, nie istnieli oni nigdzie
w programie festiwalu.
Wyrazem sprzeciwu wobec tych nieprawidłowości, było nie odebranie
przez mnie osobiście nagrody, przyznanej mi przez Kapitułę. Przykre, ale
prawdziwe. Każdy kto mnie poznał
wie, że czasem płacę wysoką cenę za
swoje wyraziste poglądy, niezgodne
ze schematem myślenia większości.
Byłem szantażowany, zastraszany
przez pisane na zamówienie szkalu-

jące publikacje.
Cóż, gdzie ludzie tam i zawiść i różnego rodzaju gry… Film przedstawiający kulisy bojkotu, tutaj: https://www.
youtube.com/watch?v=jVqACeyTGj0
Próbowano mnie zdeptać, upokorzyć
i wykluczyć ze środowiska i nie tylko.
Próbowano... Próbowano odebrać mi
oficjalny patronat nad moją wyprawą
na Biegun Południowy, przyznany
przez Polski Komitet Olimpijski. Rozpędzona lokomotywa linczu niszczyła
wszystko, co do tej pory zbudowałem.
Jednak trzeźwo myśląca i nie opętana
żadnymi układami organizacja PKOL
odmówiła towarzystwu wzajemnej
adoracji podróżników zuchwałej nagonki. Cytuję: „(…) nie odbieramy
patronatu dla Pana Marcina”, ponadto Prezes PKOL zdecydowanie odnosi
się do insynuacji na mój temat. Cytuję: „W skierowanym do PKOL apelu
są informacje nierzetelne, wręcz nieprawdziwe.”

