
Polscy podróżnicy- znani i 
mniej znani

--------------------------------------------------------



Kim był Michał Boym?  - polski orientalista, 
misjonarz

- Urodzony w 1612 lub 1614 we Lwowie, zm. 22 sierpnia 1659 w Guangxi.

- Przez pierwsze 10 lat przebywał w klasztorach w Polsce

- Podczas pierwszej podróży do Chin sporządził rysunki flory i fauny Mozambiku, które
wraz z opisem kraju przesłał w liście do zakonu jezuitów w Rzymie.

-W 1649 r. Boym został wysłany na dwór cesarza Yongli, władcy z Południowej dynastii Ming



Osiągnięcia Michała Boyma

- Wracając jako chiński poseł do Europy, przywiózł sporządzony przez siebie 18-kartonowy
atlas Chin.
- Po raz pierwszy przedstawił też właściwe położenie szeregu chińskich miast, zaznaczył
na mapach Mur Chiński, Koreę przedstawił jako półwysep, a nie, jak do tej pory myślano,
wyspę, zaznaczył istnienie pustyni Gobi (Shamo)

- Najbardziej znanym dziełem Michała Boyma była wydana w Wiedniu w 1656 r.
Flora sinensis („Flora chińska”)

- Po raz pierwszy opisał tam niektóre nieznane dotychczas w Europie, a popularne w Chinach
rośliny

- Boym napisał również dzieło Specimen medicinae Sinicae, w którym opisuje chińską
medycynę i zapoznaje czytelników między innymi z akupunkturą, a przede wszystkim
ze sposobem diagnozowania na podstawie tętna

- Ponadto jezuicki misjonarz-podróżnik przedstawił kilka relacji ze swych podróży



Jacek Pałkiewicz - odkrywca źródeł Amazonki

- Polski dziennikarz, podróżnik i odkrywca. Urodził się 2 czerwca 1942r. w 
mieście Immensen na Niemczech.

- Lata swojej młodości spędził w Ełku.

- W 1975r ukończył szkołę dziennikarską w Mediolanie i przez wiele lat
zajmował się dziennikarstwem.

- Napisał w swoim życiu kilkanaście książek i nagrał również kilkanaście filmów
dokumentalnych.

- Współpracuje np. w Polsce z ,,Newsweek Polska`` lub z ,,Uważam że``.

- Aktualnie mieszka we Włoszech w miejscowości Bassano del Grappa.



Osiągnięcia Jacka Pałkiewicza

- Jego największym osiągnięciem było odkrycie źródeł Amazonki w 1996r.

- Poza tym miał jeszcze wiele przygód m.in. 20 dniowa przeprawa przez Saharę
(największą pustynie gorącą świata) pieszo w 1972r.

- Jacek Pałkiewicz przepłynął Ocean Atlantycki łodzią ratunkową w 1975 roku
startując z Dakaru i kończąc w Georgetown.

- Dotarł on do bieguna zimna (Syberia) na reniferach. Poza tym miał jeszcze wiele osiągnięć.



Tony Halik –
podróżnik, dziennikarz

Żyjący w latach 1921-1998 był polskim 
dziennikarzem, podróżnikiem, 

operatorem filmowym i fotografem. 
Wraz z Elżbietą Dzikowską zrealizował 

przez dwadzieścia lat ponad 300 
odcinków programów 

przyrodniczych: Tam, gdzie pieprz 
rośnie, Tam, gdzie rośnie wanilia, Tam, 

gdzie kwitną migdały, Tam, gdzie 
pachnie eukaliptus oraz Pieprz i 

wanilia.



Tony Halik był także 
przez trzydzieści lat 
reporterem amerykańskiej 
telewizji NBC. Jako 
pisarz wydał trzynaście 
książek, napisał też wiele 
artykułów do gazet i 
współtworzył 
komputerową 
Encyklopedię świata. 
Odbył wiele podróży, w 
tym w 1976 roku do 
legendarnego miasta 
Inków Vilcabamby. 
Opłynął świat w latach 
1987-1988 na podładzie 
,,Daru Młodzieży„.



Paweł Edmund Strzelecki –
odkrywca i zdobywca najwyższego 

szczytu Australii

- Urodzony 20 lipca 1797 roku w Głuszynie.
- Polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca. Jako pierwszy 

Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych, odwiedził 
wszystkie kontynenty prócz Antarktydy.

- W latach 1814–1817 Strzelecki przebywał w Krakowie, który na 
początku jego pobytu należał do znajdującego się już pod okupacją 
rosyjską.

- Zakochał się w Aleksandrze Turnie, zwaną Adyną, lecz pan Turno 
odmówił mu ręki swej córki. Strzelecki kochał ją przez wiele lat i jeszcze 
długo pisał do niej listy. Od dzieciństwa marzył o podróżach.

- Zmarł 6 października 1873 w Londynie.



Podróże i odkrycia

• W 1829 Strzelecki opuścił Polskę.

• W 1834 roku prowadził wielotematyczne badania przyrodnicze w Ameryce Północnej (Appalachy, 
Floryda, Meksyk). Najważniejsze odkrycia z tego okresu to odkrycie eksploatowanego do dziś złoża 
rud miedzi w Kanadzie.

• W 1836 roku prowadził badania geologiczne i obserwacje meteorologiczne w Ameryce 
Południowej.

• W roku 1838 kontynuował badania na Hawajach i wyspach Polinezji.

• Podczas pobytu w Australii zbadał najwyższe pasmo górskie tego kontynentu – Wielkie Góry 
Wododziałowe

• Strzelecki wpisał się w historię Australii również odkryciem krainy Gippsland.

• Podczas swych poszukiwań geologicznych Polak odkrył i opisał kilka pokładów węgla.

• W 1845 roku podróżnik przyjął obywatelstwo brytyjskie i odtąd podpisywał się „Paul Edmund de 
Strzelecki”.

• Rok później otrzymał za swą książkę Złoty Medal od Royal Geographical Society oraz został 
członkiem The Royal Society of London.



Henryk Arctowski – uczestnik 
pierwszej wyprawy zimującej w 
Antarktyce

• Urodzony 15 lipca 1871 w Warszawie.

• Był polskim geografem, geofizykiem, geologiem, meteorologiem, 
glacjologiem i podróżnikiem, związanym z badaniami krajów polarnych.

• W Liège rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym w 
zakresie matematyki i fizyki, by zdobyć wiedzę z zakresu astronomii, lecz po 
roku przeniósł się na studia do Paryża.

• W 1893 roku dla podkreślenia swojej polskości, Henryk Artzt wystąpił do 
rządu belgijskiego o zgodę na zmianę swojego nazwiska na Arctowski.

• Polak poznał amerykańską śpiewaczkę Arian Jane Addy, którą około w 1900 
roku poślubił w Londynie.

• W 1909 roku Arctowski wyjechał do Stanów Zjednoczonych, by uczestniczyć w 
rozstrzyganiu sporu dotyczącego pierwszeństwa w dotarciu do bieguna 
północnego.

• Zmarł 21 lutego 1958 w Waszyngtonie. Jego ciało spoczywa na Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach.



Podróże i odkrycia Arctowskiego

• W 1895 roku Arctowski poznał belgijskiego podróżnika, Adriena de Gerlache de Gomery'ego, 
przygotowującego się na wyprawę antarktyczną na statku Belgica.

• Przed wyruszeniem na wyprawę w 1897 roku zgłosił akces polskiego meteorologa Antoniego 
Dobrowolskiego.

• W latach 1903–1909 kierował stacją meteorologiczną obserwatorium w belgijskim Uccle.

• W 1907 projektował drugą belgijską wyprawę antarktyczną, ale wyprawa ta nie doszła do 
skutku.

• Kontynuował prace badawcze nad zmianami klimatycznymi.

• Latem 1910 roku uczestniczył we francuskiej wyprawie na Spitsbergen i Lofoty na statku „Ile-
de-France”.



Kazimierz Nowak -,,Rowerem i 

pieszo przez Czarny Ląd''

• Urodził się 11 stycznia 1897 roku w 
miejscowości Stryj na Podkarpaciu.

• Po pierwszej wojnie światowej zamieszkiwał w 
Poznaniu.

• Pracował jako urzędnik biurowy.

• Realizował swe pasje podróżnika i fotografa a 
jednocześnie brał udział w wycieczkach 
rowerowych.

• 19 marca 1922 roku żeni się z Marią Gorcik, 
tego samego roku na świat przychodzi ich 
córka Ela, a 1925 roku rodzi się syn – Romuald.

• 13 października 1937 roku umiera, przez 
nawroty malarii, zapalenia okostnej lewej nogi 
i zapalenia płuc, które dostał podczas pobytu w 
szpitalu.



Podróże Kazimierza Nowaka
• W marcu 1925 roku Kazimierz postanawia wyjechać z kraju aby 

zarobić na utrzymanie rodziny, rowerem przemierza Węgry, 
Austrię, Włochy, Belgię, Holandię, Rumunię, Grecję i Turcję. 
Niestety kłopoty zdrowotne zmuszają go do powrotu do Polski.

• W 1931 roku wyruszył z Boruszyna do Poznania, potem pociągiem 
do Rzymu i następnie rowerem Neapolu i statkiem przez Morze 
Śródziemne. 26 listopada zjawia się na Czarnym Lądzie.

• Podróżnik samotnie dalej kieruje się na południe, w 1934 roku 
osiąga on południowy koniec Afryki - Przylądek Lgielny.

• Przebywając w Kapsztadzie, decyduje się powrócić do domu inną 
drogą – znów samotnie przez cały kontynent.

• W listopadzie 1936 roku kończy liczącą przeszło czterdzieści tysięcy 
kilometrów podróż.

• Za ostatnie pieniądze kupuje ciepłe ubranie oraz bilet na prom do 
Marsylii.

• W nocy z 22 na 23 grudnia 1936 roku w Zbąszyniu przekracza 
granicę niemiecko-polską.

• Po powrocie do Poznania Kazimierz Nowak wygłasza w kinie Apollo 
odczyty poświęcone etnografii lądu afrykańskiego.



Jerzy Kukuczka 
najwybitniejszy polski 

himalaista 
Urodzony w marcu 1948 roku. Swoją 
przygodę ze wspinaczką zaczął już we 

wczesnych latach 60-tych XX wieku. Od 1979 
roku do 1987 roku zdobył wszystkie z 

czternastu ośmiotysięczników jako drugi 
człowiek w historii. Jako jedyny człowiek na 
świecie zdobył dwa ośmiotysięczniki w ciągu 
jednego roku, a sześć z nich zdobył w ciągu 

niespełna dwóch lat.



Jerzy Kukuczka uznawany jest za 
jednego z najwybitniejszych 
himalaistów na świecie. W 1988 
roku został nagrodzony srebrnym 
Orderem Olimpijskim. Medal 
przyjął, uzasadniając swój gest, tym 
że dla niego alpinizm posiada 
sportowe wartości. 24 października 
1989 roku zginął podczas próby 
zdobycia góry Lhotse przez 
południową ścianę. Jego ciała 
nigdy nie odnaleziono.



Marek Kamiński- zdobywca dwóch biegunów 
w jednym roku

• Urodził się 24.03.1964r. w Gdańsku.

• Jest polskim podróżnikiem ekstremalnym, filozofem i 
innowatorem.

• Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi bez pomocy 
z zewnątrz. 23 maja 1995 roku biegun północny, a 27 grudnia 
1995 roku biegun południowy, za co został wpisany do Księgi 
rekordów Guinnessa.

• Przeszedł Pustynię Gibsona w Australii, 800 km w 46 dni.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_północny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biegun_południowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Księga_rekordów_Guinnessa


Marek Kamiński

• Jego pierwszą samotną wyprawą była podróż z rodzinnego Gdańska 
do Łodzi, gdy miał 8 lat. W wieku 15 lat samotnie popłynął statkiem 
towarowym do Afryki.

• Lider pierwszej w historii wyprawy z niepełnosprawnym Jaśkiem 
Melą na biegun północny i południowy.

• Twórca metody motywacyjnej „Power4Change”, pozwalającej 
przekraczać granice swoich możliwości. Założyciel Fundacji Marka 
Kamińskiego, Instytutu Marka Kamińskiego i firmy Invena SA. Zna i 
posługuje się 8 językami: angielskim, niemieckim, włoskim, 
francuskim, hiszpańskim, norweskim, rosyjskim i japońskim.



Spływ Amazonką

• Piotr Chmielewski wyruszył na swoją wyprawę

• latem 1985 roku w Apchacie, gdzie swoje źródła

• ma rzeka Amazonka.

• Przepłyną kajakiem od źródeł Amazonki aż do jej 
ujścia do Oceanu Atlantyckiego, gdzie dotarł 19 
lutego 1986 roku.



Władysław Wagner – pierwszy 
Polak, który jachtem opłynął
Ziemię

- Urodził się 17 września 1912r w Krzyżowej Woli.

- Zmarł 15 września 1992r w Winter Park (stan 
Floryda).

- Był polskim żeglarzem i pierwszym Polakiem, 
który opłynął Ziemię na jachcie Zjawa.

- Rozpoczął swoją podróż dookoła świata 8 lipca 
1932r w piątek.

- Z zawodu był pisarzem i publicystą.

- Swój kurs żeglarski ukończył w 1929r.

- W swoją podróż wyruszył ze swoim kolegą 
Rudolfem Korniowskim.



.

• Władysław Wagner w czasie II wojny światowej służył w marynarce wojennej. 
Po wojnie pozostał na emigracji. Był rybakiem, a następnie prowadził na 
Portoryko własną stocznię.

• Wydał dwie książki pt. Podług słońca i gwiazd (1934); By the Sun and 
Stars (1987) i Pokusa horyzontu (1937).

• Pamiętajmy o nim – rok 2012 ogłoszono Rokiem Wagnera.



Benedykt Polak – pionier 
polskiej podróży

• Urodzony w około 1200 roku. Prawdopodobnie pochodził z Wielkopolski.

• Był Franciszkaninem, pierwszym polskim podróżnikiem, autor sprawozdania De Itinere 
Fratrum Minorum ad Tartaros.

• Był rycerzem. Zapewne większość z około dziewięciu lat swojego życia zakonnego przed 
wyprawą do Mongolii spędził poza murami klasztoru. Dzięki temu stał się 
doświadczonym wędrowcem, dobrze zorientowanym w geografii wschodniej Europy.

• Biegle władał łaciną oraz językiem staroruskim.

• W roku 1236 wszystko, co miał, rozdał ubogim, gdy w zgodzie z zasadami głoszonymi 
przez św. Franciszka z Asyżu i idąc za jego ideałami został mnichem.

• Zmarł po roku 1251.



Podróż do stolicy Imperium 
Mongolskiego

• Wyprawa rozpoczęła się 16 kwietnia 1245 roku we francuskim Lyonie.

• Za towarzysza miał brata Stefana z Czech. Ich droga wiodła najpierw przez Niemcy i Czechy 
do Polski. W Pradze zostali przyjęci przez króla Wacława I.

• Mnisi zatrzymali się na dłużej we Wrocławiu, w Krakowie oraz w ówczesnym głównym 
ośrodku politycznym Mazowsza – Łęczycy.

• Na Boże Narodzenie 1245 roku legacja dotarła do Łęczycy, gdzie spotkali się z przewodnikami 
przybyłymi z Rusi, którzy przekazali im wiedzę i doświadczenia z kontaktów z Mongołami.

• Następnie udali się na zamek w Czersku i przepłynęli Wisłę, korzystając z tamtejszej 
przeprawy promowej.

• W dzień św. Marii Magdaleny, czyli 22 lipca 1246 roku posłowie dotarli wreszcie do letniej 
siedziby chana.

• Benedykt Polak podczas powrotu z Lyonu do Polski zatrzymywał się w licznych klasztorach, 
gdzie opowiadał o podróży.



Aleksander Doba – samotnie 
przepłynął kajakiem ocean

• Urodził się 9 września 1946 roku w 
Swarzędzu. I tam spędził swoje dzieciństwo. 
Ukończył Politechnikę Poznańską. Od 1970 
roku mieszka w Policach, gdzie pracował w 
Zakładach Chemicznych Police. Obecnie jest 
na emeryturze. Ma żonę Gabrielę Dobę i 
dzieci: Bartłomieja i Czesława. Dwukrotny 
złoty, srebrny i brązowy medalista 
Otwartych Akademickich Mistrzostw Polski 
w kajakarstwie górskim. 19 marca 2015 
został honorowym obywatelem Swarzędza.



• Jako pierwszy człowiek w historii samotnie przepłynął
kajakiem Ocean Atlantycki ( z Afryki do Ameryki Południowej) 
wyłącznie dzięki sile mięśni. Również jako pierwszy opłynął
całe polskie wybrzeże z Polic do Elbląga oraz Polskę po 
przekątnej z przemyśla do Świnoujścia. Opłynął także 
kajakiem Morze Bałtyckie i Bajkał.

• Oprócz tego latał na szybowcach różnych typów i uzyskał 
drugą klasę wyszkolenia szybowcowego zdobywając srebrną 
odznakę szybowcową. Uzyskał trzecią klasę skoczka 
spadochronowego. Zdobył złotą odznakę turystyki kolarskiej 
oraz wszelkie odznaki kajakowe wszystkich stopni krajowych i 
najwyższe międzynarodowej organizacji ICF.  

• Zdobył tytuł Akademickiego Mistrza Polski w Kajakarstwie 
Górskim w 2003 roku. Zdobył także tytuł Drużynowego 
Akademickiego Mistrza Polski w Kajakarstwie Górskim w 
2003 roku wraz z dwoma synami Czesławem (2 miejsce) oraz 
Bartłomiejem (4 miejsce).



Martyna Wojciechowska – kobieta na 
krańcu świata

Martyna Wojciechowska to polska 

podróżniczka, prezenterka telewizyjna i 

dziennikarka, autorka reportaży 

podróżniczych. Urodziła się 28 września 

1974 roku w Warszawie.
Ogromną sławę przyniósł jej program 

”Kobieta na krańcu świata”. Jest to 

program podróżniczy. Martyna 

Wojciechowska odwiedza najciekawsze 

kraje na różnych kontynentach i pokazuje 

codzienne życie egzotycznych 

społeczności.



Ciekawostki o Martynie

• Martyna  Wojciechowska odwiedziła m.in. Wenezuelę, Kenię, Wietnam, Tajlandię, 
Kioto, Japonię, Maroko, Indie, Meksyk, Nepal, Albanię, Bułgarię czy Iran.

• Autorka wielu książek, m.in. „Przesunąć Horyzont” ,  „Misja Everest”, „Etiopia. Ale 
czat!”, „Kobieta na krańcu świata”.

• Jest trzecią Polką, która zdobyła Koronę Ziemi, czyli wszystkie najwyższe szczyty 
kontynentów.

• W roku 2007 została naczelną dziennikarką – redaktor polskiej wersji słynnego 
„National Geographic” oraz „National Geographic Traveler”.

• Zdobywczyni wielu nagród w tym : National Geographic International Media 
Conference 2014 w kategorii Najlepszy Projekt Książkowy za serię “Dzieciaki świata” i 
“Zwierzaki świata”.
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