
Predavanje Davora Rostuhara o ekspediciji na Južni pol 

 

Nakon uspješno završene ekspedicije na Južni pol, a u sklopu školskog projekta u kojem smo 

sudjelovali, 29. svibnja 2018. Pomorsku je školu, kao jedinu splitsku školu, posjetio Davor 

Rostuhar i održao predavanje o ostvarenju svoga sna. Pozorno ga je slušalo i u predavanju 

uživalo četrdesetak učenika i šest profesora. 

Kad je došao ispred škole, Davor Rostuhar pokazao nam je saonice u kojima je vukao svoju 

opremu na ekspediciji i o kojima mu je ovisio život na Antarktici, a mi smo njemu pokazali 

maslinu koju smo posadili što ga je oduševilo. 

 

 



 

 

Tijekom predavanja mogli smo vidjeti mnoge prekrasne fotografije koje je naš gost snimio na 

svome pothvatu i čuti koliko se dugo pripremao te kako se odvijao njegov put. Kao i na 

prošlom predavanju u našoj školi, i ovaj je put svima prisutnima prenio važne životne poruke 

o tome kako treba slijediti svoje snove, ali da na njihovu ostvarenju treba raditi jer se snovi 

neće ostvariti samo zato što smo ih mi zaželjeli. On je primjer koliko truda za ostvarenje 

velikih ciljeva treba uložiti. Također je upozorio na važnost realnog postavljanja ciljeva jer ni 

previsoko postavljeni ciljevi, kao ni oni premalo ambiciozni, nisu dobro rješenje. Jednako je 

tako istaknuo da je važno vjerovati u sebe i pronaći snagu u samima sebi kada nam je najteže 

jer nas tada ništa neće moći pokolebati. Naravno, podsjetio nas je i na klimatske promjene 

koje se događaju te da svi  moramo raditi na čuvanju okoliša kako bismo sačuvali svoj 

prekrasni planet. 

Nakon predavanja učenici i profesori postavili su mu nekoliko zanimljivih pitanja na koja je 

on rado odgovorio. Prisutne je zanimalo koliko mu je vremena trebalo da se privikne na 

poznate uvjete nakon povratka s ekspedicije, kako se osjećao u izolaciji, kakav je zrak na 

Antarktici, koji mu je sljedeći projekt i slično. 



 

 



Ponosni smo što smo sudjelovali u ovome projektu i zahvaljujemo Davoru što nas je posjetio i 

počastio svojim predavanjem, a unaprijed se veselimo njegovu novom projektu u kojem će 

istraživati kako različite svjetske kulture shvaćaju, doživljavaju, iskazuju… ljubav! 

 

 

 

Split, 30. svibnja 2018.                                                             Jasna Horvat Delić, prof. mentor 


