
The Explorers Club Annual Dinner, hotel Waldorf Astoria, Nowy Jork, 16 marca 2013 r 



W tym roku miałem wraz z żoną przyjemność, po raz 
pierwszy, wziąć udział w corocznej gali The Explorers 
Club, odbywającej się w hotelu Waldorf-Astoria. Była 
to także dla nas wyjątkowa okazja bycia świadkami 
wręczenia medalu Edwarda C. Sweeney’a naszej 
Drogiej Monice Rogozińskiej. Przy okazji chciałbym 
przypomnieć, że Monika jest również laureatką me-
dalu The Citation of Merit. W ponad stu letniej histo-
rii Klubu tylko trzy osoby mogą poszczycić się posia-
daniem obydwóch takich odznaczeń. Gala ECAD robi 
niesamowite wrażenie nie dlatego, że wzięło w niej 
udział ponad 1200 osób, czy dlatego, że wśród zapro-
szonych gości i laureatów znaleźli się najlepsi z najle- 
pszych, ale dlatego, że było to prawdziwe święto świa-
towej eksploracji. Ten uroczysty wieczór odebrałem 
jako zwieńczenie i uhonorowanie poświęceń i wyrze-
czeń tych, którzy przesuwają granice poznania coraz 
dalej i dalej, święto tych wszystkich, dzięki którym 
świat nie jest i nigdy nie będzie bezbarwny i płaski. 
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Galę rozpoczął prezydent The Explorers Club - Alan H. Nichols.
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Zaraz po oficjalnym otwarciu krótka, ale treściwa 
prezentacja zawierająca kwintesencje eksplora-
cyjną Naszej Medalistki poprzedziła wręczenie 
odznaczenia. Monice podarowana została tak-
że chwila z mikrofonem, w której podziękowała 
za wyróżnienie, w kilku słowach wyraziła swoją 
radość i całkowite oddanie sprawie oraz wspo-
mniała, że Polski oddział jest jej trzecim dzie- 
ckiem, jesteśmy bardzo dumni z naszej mamy!

Krótka relacja w TVP Polonia:
http://www.youtube.com/watch?v=fYymaziWIPE&feature=youtu.be
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/Mama też jest dumna/ 
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Kolejnymi laureatami uroczystej gali byli:
Szerpa Chhiring Dorje – wykazał się niesa-
mowitą odwagą ratując życie himalaiście za-
kleszczonemu w szczelinie miedzy lodowymi 
blokami, a wszystko działo się feralnej nocy 
1 sierpnia 2008 roku, podczas której przy 
zdobywaniu szczytu K2 zginęło aż 11 hima-
laistów.
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Erden Eruc - dzięki sile swoich mięśni - pie-
szo, rowerem i kajakiem w 5 lat i jedena-
ście dni okrążył Ziemię.
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Christos Nicola - eksplorował jaskinie Popo-
wa Jama (ang. Priest’s Grotto) na Ukrainie, 
która w czasie II wojny światowej była przez 
ponad rok schronieniem dla 38 Żydów. Pod-
czas swoich badań dotarł do 14 z 38 ukrywa-
jących się w niej Żydów, a na bazie jego pracy 
powstała książka.
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Astronauci Scott Carpenter i Senator John Glenn 
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Olbrzymią niespodzianką okazały się życzenia przesłane na żywo dla dwóch laureatów prosto ze stacji kosmicznej Alfa.
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Podczas gali uhonorowani zostali także dwaj weterani wojny w Afganistanie.
Obydwaj stracili zdrowie na służbie i obydwaj, w ramach rehabilitacji po odniesionych ranach,
wzięli udział w ekspedycji zdobycia szczytu Kilimandżaro 2013.  
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Na scenie pojawił się Joseph Kittinger- pi-
lot i skoczek spadochronowy, który w 1960 
roku jako pierwszy w historii skoczył na spa-
dochronie z ziemskiej stratosfery, a w 2012 
roku był koordynatorem projektu Red Bull 
Stratos i pobicia jego rekordu przez Felixa 
Baumgartnera.
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Laureatem medalu The Explorers Club w 2013 roku został James Cameron, który przez ponad 
siedem lat projektował i budował pojazd, dzięki któremu jako pierwszy po 1960 roku i jako je-
dyny pilot jednoosobowego pojazdu podwodnego dotarł do najgłębszego miejsca na naszym 
globie - na dno Rowu Mariańskiego. 
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Na scenę zaproszony został Don Walsh 
pierwszy człowiek, który wspólnie z Jacqu-
es Piccard’em w 1960 roku w batyskafie 
Trieste dotarł na dno Rowu Mariańskiego, 
a który był konsultantem Jamesa Camerona 
podczas jego ekspedycji. Don Walsh gościł w 
Polsce w 2011 roku.
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Przed wręczeniem odznaczenia Cameron
zwrócił na ręce prezydenta Nichols’a flagę 
nr.161
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Podczas jego krótkiego przemówienia najbardziej 
utkwiło mi w pamięci stwierdzenie, że praca za-
wodowa jest mu potrzebna tylko, aby realizować 
swoje eksploracyjne marzenia, i że w okresie kie-
dy nakręcił jeden film zrobił aż sześć ekspedycji, 
to się nazywa parcie na eksploracje! 
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Przygotowanie imprezy odbyło się na najwyższym poziomie,
nawet serwowane dania w postaci dobrze wypieczonego krokodyla
i chrupiącego strusia godne były eksploracyjnego podniebienia.
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Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie kameralność imprezy i 
brak nieodzownych przy takich wydarzeniach mediów z cze-
go wnioskuje, że tak czcigodna i pełna sław organizacja, któ-
rej mam zaszczyt być członkiem dba o swoją wyjątkowość 
i prywatność.  

Na koniec nadjechała Mongolska Horda i „rozgoniła” towarzystwo,
które udało się na wyśmienity deser do sali obok, a ja w tym czasie
znalazłem chwilkę, aby zrobić foto w stylu Oscar Red Carpet. 



W Klubie
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W niedziele mieliśmy okazje odwiedzić centralę Klubu i spędzić tam troszkę czasu.
Siedziba Klubu mieści się w budynku, który ma duszę, mam wrażenie, że w nocy po 
korytarzach spacerują duchy podróżników, a wystrojem i zgromadzoną kolekcją 
mogłoby się poszczycić niejedno muzeum. 
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Tegoroczni medaliści znaleźli zaszczytne miejsce w „Presidents Corner”
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Dzięki Monice udało mi się poznać i porozmawiać z 
bardzo wieloma ciekawymi osobami. Miałem przy-
jemność spotkać Zygmunta Malinowskiego – od-
krywcę i podróżnika, mieszkańca NYC, który tydzień 
przed uroczystą galą ECAD był w Polsce na wręczeniu 
Kolosów i miał okazje wysłuchania prezen-
tacji Marcina Jamkowskiego dotyczącej na-
szej ostatniej ekspedycji do Sierra Leone 
i który z pasją Sherlock Holmesa „przesłuchiwał” 
mnie w kwestii identyfikacja „naszego” wraku. Je-
stem pod wrażeniem Peruwiańczyka Luisa Muga, 
który brał udział w kilku wyprawach do źródeł Ama-
zonki. Luis jest bardzo ciepłą i serdeczną osobowo-
ścią, a dzięki studiom na Uniwersytecie Wrocławskim 
fantastycznie mówi w języku polskim. Długo rozma-
wiałem z Normanem Bakerem- członkiem Klubu z 
43 letnim stażem i jednym z czołowych odkrywców 
The Explorers Club. Norman bardzo zainteresowany 
był efektami ekspedycji „Sierra 2012”. Kapitan Mark 
„Sharky” Alexander wybiera się wkrótce do Pol-
ski, aby eksplorować wrak hitlerowskiego lotnisko- 
wca Graf Zeppelin, leżącego w wodach Bałtyku, tyle 
udało mi się wyciągnąć od tego bardzo poczciwego 
nurka. 
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Tak niesamowita atmosfera, wyborne towarzystwo i 
niekończące się konwersacje nie pozwoliło mi wziąć 
udziału w wielu prezentacjach, które odbywały się 
podczas całego dnia. Jednej z nich, ze względu na oso-
biste „skrzywienie”, jednak nie mogłem przegapić, 
była to prezentacja dotycząca odkrycia i eksploracji 
wraku amerykańskiego okrętu podwodnego R-12. 
Okręt zatonął w ciągu 15 sekund zabierając ze sobą na 
dno, znajdujące się w tym miejscu na głębokości 200 
metrów, czterdziestu dwóch członków załogi. O tej 
dramatycznej historii można przeczytać na stronie: 
http://www.r12sub.com/index.html  

Wracając w poniedziałek do domu miałem głowę 
pełną wspomnień minionego weekendu, teraz, gdy 
emocje opadły mogę śmiało powiedzieć, że byłem 
częścią niesamowitego wydarzenia. Po takim nie-
zwykłym doświadczeniu tak naprawdę odczułem 
jak wyjątkową organizacją z jak bogatą historią jest 
The Explorers Club i jakim zaszczytem jest być jego 
częścią.  Ten weekend pozostanie w mojej pamięci 
na zawsze. 

Piotr Wytykowski MN’12
Farmington Hills, 27 marca 2013

Ten fantastyczny niedzielny dzień zakończyliśmy fotografią
z Naszą Medalistką. 


