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Od Autora
„Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” to oddolna inicjatywa, która od
2012 r. stała się ważną, cykliczną imprezą, zapewniając sobie poczytne miejsce w kulturalno-towarzyskim życiu Radzynia.
Długo zastanawiałem się, dlaczego mieszkańcy naszego miasta pokochali je – i to w dobie, gdy można usiąść przed telewizorem czy komputerem
i w ten sposób przenieść się w dowolny zakątek świata. Odpowiedź jest bardzo prosta: każda edycja „Spotkań” to gwarancja ciekawego tematu, barwnej
opowieści oraz spotkania z nietuzinkową osobowością podróżnika. I oczywiście – zdobycia szerokiej wiedzy o dalekich, egzotycznych lub też tajemniczych miejscach, odległych nie tylko geograficznie, ale również kulturowo.
Relacje z wypraw to nie tylko pasjonujące, czasem mrożące krew w żyłach,
czasem wzruszające, ale także pełne humoru opowieści, ale również – pokazy slajdów, czasem przywiezionych z szerokiego świata pamiątek, projekcje
filmów, wystawy fotograficzne, warsztaty podróżnicze, koncerty czy niezapomniany „Afrykański Tydzień w Radzyniu Podlaskim”.
Przez ostatnich 5 lat zbiegło się u nas wiele podróżniczych szlaków.
Śmiało mogę powiedzieć, że Radzyń stał się miejscem światowych spotkań!
Długo nie trzeba było czekać na bogate efekty „Radzyńskich Spotkań
z Podróżnikami”. Kontakty podróżników z Radzyniem zazwyczaj nie kończyły się po ich wyjeździe z naszego miasta. Do tej pory wspominają oni
i ciepłe przyjęcie, i wielkie zainteresowanie ich spotkaniami, a także fascynujące zabytki Radzynia. Jeden z gości – Stefan Czerniecki jako autor reportaży
podróżniczych „Za siódmą górą” emitowanych w TV Republika powrócił do
Radzynia, by zrealizować o naszym mieście nie jeden, ale cały cykl programów, głównie o pałacu Potockich, które dały nam ogólnopolską, darmową
promocję. Rozmowy z Martyną Wojciechowską wprawdzie dotychczas nie
doprowadziły do ustalenia terminu jej wizyty w naszym mieście (głównie
z powodów osobistych podróżniczki data wizyty była wielokrotnie przesuwana), ale zainteresowały ją naszym miastem, dzięki czemu pałac Potockich znalazł się na liście kandydatów – a potem zwyciężył w plebiscycie na
„7 Nowych Cudów Polski” ogłoszonym przez „National Geographic
Traveler”, którego Martyna Wojciechowska jeszcze do niedawna była redak-
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tor naczelną. W 2015 r. wiele mediów ogólnopolskich informowało o tym
fakcie. Na zdjęciach Romualda Koperskiego płynącego samotnie przez
Atlantyk widzimy podróżnika z serami ze Spomleku – to także efekt wizyty
w naszym mieście.
Stałą pamiątką „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” i dodatkową
atrakcją turystyczną Radzynia stał się Skwer Podróżników. Dzięki przychylności władz miasta z burmistrzem Jerzym Rębkiem na czele od 21 maja
2015 r. globtroterzy odsłaniają tam swoje tabliczki. Każdorazowo mają one
kształt łapy niedźwiedzia – motyw nawiązujący do herbu miasta – w którą
wpisane jest imię i nazwisko podróżnika. W ten sposób niedźwiedź symbolicznie wędruje sobie po skwerze. Odwiedzający Radzyń turyści bardzo się
nimi interesują, bo zazwyczaj znają nazwiska osób tam uwiecznionych.
Z okazji jubileuszu 5-lecia „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
w Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka Kultury odbył się wernisaż
karykatur podróżników autorstwa Przemysława Krupskiego. Na wystawie
zaprezentowanych zostało dwadzieścia obszernych i niezwykle starannie
opracowanych plansz. Każda została poświęcona odrębnej edycji „Spotkań”.
Na każdej honorowe miejsce zajmowała oczywiście karykatura podróżnika
(wręczana jako prezent w podziękowaniu za spotkanie), pod nią umieszczona została informacja biograficzna, z prawej strony zaś – krótka relacja
ze spotkania w Radzyniu w formie kilku zdjęć z komentarzami oddającymi
treść i atmosferę spotkania.
Niniejsza publikacja stanowi uzupełnienie tej wystawy, gdyż obok
wspomnianych elementów zawiera wywiady ze wszystkimi odwiedzającymi nasze miasto podróżnikami. Książka wyrosła z mojego przekonania, że
warto do tych rozmów wrócić, warto je utrwalić w tej formie.
Życzę przyjemnej lektury.
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Michał Kruszona

„Uganda. Jak się masz, muzungu?”

21 lipca 2012 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Michała Kruszony

Michał Kruszona – urodził się 11 lipca 1964 r. w Poznaniu. Podróżnik, historyk, muzeolog, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
ukończył studia podyplomowe w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracuje w Muzeum - Zamek Górków w Szamotułach. Wcześniej pracował jako nauczyciel historii,
sprzedawca, dziennikarz „Głosu Wielkopolskiego” oraz w Domu Pomocy
Społecznej dla mężczyzn niepełnosprawnych umysłowo. Publikował między innymi w miesięcznikach „Zwierciadło” i „W drodze”. Poszukuje dialogu między kulturami, prawdziwych bohaterów i miejsc znaczonych historią.
Autor książek i esejów: „Rumunia. Podróże w poszukiwaniu diabła” (ponad
15 tys. sprzedanych egzemplarzy), „Kulturalny atlas ptaków”, „Huculszczyzna. Opowieść kabalistyczna”, „Uganda. Jak się masz, muzungu?”, „Czarnomorze. Wzdłuż wybrzeża, w poprzek gór” (za którą otrzymał nagrodę
im. Arkadego Fiedlera – Bursztynowy Motyl 2013) oraz „Kawior astrachański”.
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Afryka urzeka,
ale może też przerazić
Do Radzynia przyjechałeś z opowieściami o Ugandzie. Dlaczego akurat
Afryka? Co było dla Ciebie inspiracją do zorganizowania wypraw na ten
kontynent?
Być może zabrzmi to mało przekonująco, ale do Afryki pojechałem przez...
przypadek. Zadzwonił do mnie kolega ze Szczecina z pytaniem, czy nie pojechałbym z nim do Afryki. Nie planowałem podróży na ten kontynent, ale jeśli
już nadarzyła się okazja przebywania przez dłuższy czas z dawno niewidzianym przyjacielem, do tego z dala od Polski, całkowicie „na wariackich papierach”, odpowiedź mogła być tylko jedna. Ze swojej strony zaproponowałem
Ugandę. Jeśli już mamy jechać, to niech to będzie prawdziwe serce Afryki: kraj
z niezwykłą przyrodą, pełen afrykańskich plag, od malarii i AIDS, po konflikty, spuściznę po dyktatorze, jakim był Idi Amin i z najsmutniejszą biedą
Afryki, jaką są bezdomne dzieci. Tak było za pierwszym razem, za drugim, pół
roku później, jechaliśmy już do naszych ugandyjskich przyjaciół.
Co najbardziej zaskoczyło Cię podczas pierwszego wyjazdu do Ugandy?
Owe „biedy Afryki”. Wspomniana bezdomność dzieciaków w Kampali,
slumsy pełne ludzi dorywczo pracujących, krzątających się jak w mrowisku.
Kampala zmieniła się od czasu Kapuścińskiego, który pisał o jej mieszkańcach
siedzących w marazmie i bez celu. Dzisiaj wszyscy za czymś biegają, to sprzedając, to proponując różne usługi, choćby czyszczenie butów czy przeniesienie bagażu. To bardzo pozytywna zmiana. Ludzie są ambitni i chcą pracować.
Z pierwszych wrażeń nie zapomnę też kampingu w stołecznej dzielnicy Bugolobi. Wchodziło się tam przez wysoką żelazną bramę, do tego ogrodzony był
drutem kolczastym, przy bramie stał strażnik z bronią w ręku. Było to dość
szokujące, ale trwało tylko chwilę. Mieszkańcy miasta okazywali się bez wyjątku życzliwi i gościnni. Pierwsze wrażenie zatarło się po kilkunastu godzinach.
Później, gdy dalej wędrowaliśmy w głąb Ugandy były już same urzeczenia,
zarówno ludźmi jak i przyrodą.
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Podczas radzyńskiego spotkania wspomniałeś, że niektórych faktów
o Ugandzie nie pozna się w mediach, a można wiedzę o nich zdobyć jedynie
z pierwszej ręki. Czego dowiedziałeś się w ten sposób?
Czytanie o afrykańskiej biedzie, a zajrzenie jej w oczy np. w ośrodku dla chorych na AIDS w Masace, to dwie różne rzeczy. Afryka urzeka, ale może też
przerazić, gdy spotka się na drodze ludzkie zwłoki, które robią wrażenie tylko na przybyszach z zewnątrz i tak leżą do wieczora, aż ktoś łaskawy je pochowa, ot najlepiej niedaleko tuż obok miejsca, gdzie leżały. Ponad wszystko
dowiedziałem się, co bardzo mnie zaskoczyło, że prości, biedni ludzie w wioskach takich jak Kakooge, potrafią mieć dla gości otwarte serca, chcąc pokazać
wszystko, co mają, a jest tego niewiele. Zdarzają się i tacy, którzy nie mają nic
albo tylko plastikową miskę na wodę.
Pisząc o Afryce często opisuje się ją albo od konfliktu do konfliktu, albo co
mnie osobiście drażni, jako sielską krainę pełną słoni i innych dzikich zwierząt.
Tymczasem zdecydowana większość mieszkańców afrykańskiego miasta,
a także wiosek nigdy nie widziała słonia czy lwa. Dla mnie prawdziwa Afryka
znajduje się nie na sawannie, lecz w biednych domach i w ludzkich duszach,
często pełnych goryczy i poczucia krzywdy.
Będąc w Ugandzie na pewno smakowałeś regionalnej kuchni. Jak polskie
podniebienie reaguje na afrykańskie potrawy?
Mam zaprawiony żołądek, rzadko miewam z nim problemy a i podniebienie niezbyt wybredne. Przemierzając Ugandę z miejsca na miejsce jedliśmy
to, co było pod ręką. Na wyspach Ssese na jeziorze Wiktorii były to głównie
ryby, w wioskach kozina, czasem kurczak, do tego ryż i kasava. Ta ostatnia
rzeczywiście trudna jest do przełknięcia. Zawiera tak dużo skrobi, że klei się
do podniebienia. Wszystko, co jedliśmy, było ostro doprawione miejscowymi
ziołami. To wbrew pozorom nie jest codzienna dieta Ugandyjczyków, mięso je
się tam od wielkiego święta, nas po prostu było na nie stać. Cena takiej „luksusowej” potrawy nie przekraczała trzech-pięciu dolarów, czyli dziesięciu-piętnastu złotych. Nigdy nie odmawialiśmy poczęstunków, nawet tych szalonych
jak prażone owady. Hm, może nie było to do końca rozsądne, dla pewności,
zgodnie z zaleceniami pewnego polskiego lekarza, dzień kończył się zazwyczaj sporym łykiem whisky. Jak nie było innej, to afrykańskiej.
Czy Europejczykowi łatwo zaaklimatyzować się w Afryce? Mam na myśli
nie tylko upały, ale również tamtejszy styl życia.
Myślę, że nie ma reguły. Spotkałem kilku białych, którzy osiedlili się w Ugandzie, wyglądali na szczęśliwych. Myślę, że najbardziej im doskwiera pewna
tymczasowość: w Afryce nie warto nic planować, można się bowiem bardzo
rozczarować. Co mnie zaskakiwało, to stosunek do czasu, liczy się tylko czas
przeszły i teraźniejszy. – Kiedy przypłynie prom? – takie pytanie zadane nad
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jeziorem Wiktorii budziło zdziwienie. Jak przypłynie to będzie, nie warto się
niecierpliwić, lepiej położyć się w cieniu bananowca i zdrzemnąć.
Jak powszechnie wiadomo, podróże kształcą. Czego Ciebie nauczyła Afryka?
To powszechna prawda. I nie jest to żaden truizm: kształcą i to bardzo. Chciałbym powiedzieć, że nauczyła mnie szacunku dla biednych ludzi, ale wydaje
mi się, że tę cechę posiadłem już dawno temu. Nabyłem ją podczas peregrynacji po rumuńskich Karpatach. Potwierdziła się moja podróżnicza zasada, która
mówi, że gdziekolwiek się jest, należy pamiętać o tym, że jest się gościem i narusza się czyjąś prywatność, czasem wręcz intymność. To bardzo ważne podczas robienia zdjęć, których robię sporo i często są na nich ludzie. Nie strzelaj
z aparatu na oślep, najpierw podejdź, zagadaj, uściśnij dłoń, nawet tę brudną,
a jeśli się nie da, to choćby się uśmiechnij i tak przełamujesz pierwszą barierę.
Zatem Afryka nauczyła mnie szacunku i potwierdziła zasadę, że ludzie z natury są dobrzy. Deprawują nas często politycy i media, w pełnej konfliktów
Afryce jest to widoczne niczym w soczewce. Łatwo tam manipulować ludźmi
i – co strasznie boli – także dziećmi wykorzystywanymi nie tylko do niewolniczej pracy, ale także do noszenia broni i zabijania.
Na podstawie swoich przeżyć napisałeś książkę „Uganda. Jak się masz, muzungu?” Czy możesz coś więcej o niej powiedzieć?
To ciężkie zadanie. Powiem to, o czym już wspomniałem: nie jest to książka o dzikich zwierzętach, choć też w niej takie występują, nie jest o wojnie
w Ugandzie, choć też ona w książce jest. Mam nadzieję, że jest o zwykłych
ludziach uwikłanych w afrykańską codzienność. Przeczytałem niedawno powieść Patricka Bensona pt. „Lecz zabije rzeka białego człowieka”. Jest w niej
prawdziwa Afryka, mało romantyczna, bez zachodów słońca nad sawanną
lecz taka, jaką widzą na co dzień Afrykańczycy. Osobiście buntuję się wobec
wszelkich przejawów bezkrytycznych zachwytów nad Afryką. Ugandyjczycy
chcą, abyśmy widzieli ich takimi, jakimi są naprawdę – zmagających się z niełatwą codziennością.
Czy planujesz już kolejną wyprawę?
Oj, tak! W zeszłym roku byłem nad Wołgą, można mnie też spotkać w rejonie
Morza Czarnego, od Rumunii po Gruzję. O tym regionie chcę napisać w następnej książce: „Czarnomorze. Wzdłuż wybrzeża, w poprzek gór”. Zimą planuję... opowiem gdy wrócę.
Dziękuję za rozmowę.
30.07.2012 r.
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Fot. Paweł Żochowski

Wydarzenie inaugurujące „Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami”
odbyło się w radzyńskiej Bibliotece Pedagogicznej

Fot. Paweł Żochowski

Pomimo sezonu urlopowego czytelnia biblioteki wypełniła się po brzegi
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Fot. Paweł Żochowski

Tematem spotkania była relacja z podróży do Ugandy

Fot. Paweł Żochowski

Publiczność z przejęciem wysłuchała opowieści o prawdziwej Afryce
wzbogaconych pokazem zdjęć
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Fot. Paweł Żochowski

Podczas spotkania był też był czas na indywidualne rozmowy z podróżnikiem

Fot. Paweł Żochowski

Pamiątkowa fotografia uczestników spotkania wraz z Michałem Kruszoną

2

Robert Maciąg

„Świat przygody rowerowej”

21 września 2012 r.

Sala widowiskowo-kinowa Radzyńskiego Ośrodka Kultury
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Fot. archiwum Roberta Maciąga

Robert Maciąg – urodził się w 1974 r. we Wrocławiu. Z wykształcenia nauczyciel specjalny, z pasji podróżnik i fotograf. Po ukończeniu studiów na
Uniwersytecie Gdańskim wyjechał za granicę. Od 2010 r. mieszka znów
w Polsce, w okolicach Jeleniej Góry, w Krainie Wygasłych Wulkanów.
Uwielbia fotografować ludzi. Jest laureatem konkursu „Podróżnik Roku”
miesięcznika „Podróże” i zdobywcą dwóch Travelerów miesięcznika „National Geographic” (w 2007 r. za „Podróż Życia” i w 2013 r. za „Podróżniczą
Książkę Roku”). Autor książek: „Rowerem przez Chiny, Wietnam i Kambodżę”, „Rowerem w stronę Indii”, „Tysiąc szklanek herbaty. Spotkania na
Jedwabnym Szlaku”, „Podręcznik Przygody Rowerowej”, „Henryka Sytnera
Wakacje na Dwóch Kółkach”, „TukTukCiemna. Czyli rzecz o Indiach, Gangesie, radości życia, wiecznie psującym się skuterze i Bolku i Lolku” oraz
licznych artykułów prasowych. Na co dzień wraz z żoną Anią zajmuje się
m.in. fotoreportażem ślubnym. Oboje prowadzą warsztaty o świecie dla
szkół oraz fundację „Szkoły na Końcu Świata”.

18

Robert Maciąg

Najtrudniejszy jest dzień,
gdy kończą się pieniądze
i trzeba wracać
do domu
Skąd się wziął Twój pomysł na wyprawy rowerowe?
Wszystko zaczęło się zupełnie przypadkiem, jak najfajniejsze rzeczy w życiu.
W wieku 18 lat miałem problemy z kolanami. Wtedy lekarz zalecił mi jazdę
na rowerze. Zacząłem od dojazdów do szkoły. Później były pierwsze wakacje, na które planowałem wyjechać wspólnie z moją ówczesną dziewczyną.
Gdy okazało się, że nie mamy pieniędzy na pociąg, zdecydowaliśmy, że pojedziemy nad morze rowerami. Tak wszystko się zaczęło.
Czy były takie miejsca, do których udało Ci się dotrzeć tylko dzięki rowerowi?
Przede wszystkim był to Pamir w Tadżykistanie, gdzie nie istnieje komunikacja publiczna. Wszyscy turyści, którzy tam docierają, używają rowerów
albo motocykli. Z kolei w Chinach prawo jest takie, że jedynym własnym
środkiem transportu, jakim można podróżować, jest właśnie rower.
Co jest dla Ciebie najtrudniejsze podczas tego typu wypraw?
Najtrudniejszy jest dzień, kiedy okazuje się, że kończą się pieniądze i trzeba
wracać do domu.
Indie, Azja Środkowa – mówi się, że jest to bardzo niebezpieczny świat,
że trzeba wszędzie uważać. Czy podczas Twoich wypraw nie spotkało Cię
nic złego?
Zacznę od tyłu – podczas moich wypraw nie spotkało mnie nigdy nic złego,
a jeżeli były jakieś drobiazgi, to ja już ich nie pamiętam. Siedzę przed tobą
cały i zdrowy, mam dwie ręce i dwie nogi, nie mam połamanych żeber. Je-
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stem najlepszym dowodem na to, że to są dobre i bezpieczne miejsca. Ten
zły obraz kreują nam media, a nie prawdziwe życie. Istnieje jakaś opinia, że
gdzieś tam daleko to jest tylko źle. A przecież po Warszawie wieczorem też
strach jeździć.
Jak wyglądało Twoje zderzenie z tą zakłamywaną przez media rzeczywistością?
To było wielkie pozytywne rozczarowanie. Chociażby Iran, który jest przedstawiany w mediach jako kraj terrorystów, a ludzie tam mieszkający czyhają
na życie obcokrajowców. A tutaj nagle okazuje się, że jest zupełnie inaczej –
to, co pokazują w telewizji, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Irańczycy to są otwarci, życzliwi, super gościnni ludzie. Tak samo jest w Pakistanie,
Indiach... Terroryści to niewielka grupa ludzi, nie spotkałem się na miejscu
z problemem terroryzmu.
Wspólnie z żoną Anią prowadzisz w bardzo niebanalny sposób zajęcia dla
dzieci. Czego uczycie?
Uczymy ich różnorodności świata, o religiach – troszeczkę o islamie i buddyzmie, żeby zrozumieli, na czym polega między nimi różnica. Uczymy jak
żyją dzieci w innych zakątkach świata, jak wygląda ich szkoła, codzienność,
dlaczego muszą pracować, jakie mają problemy. A przy okazji uczymy dzieci, na przykład, jak posługiwać się chińskimi pałeczkami.
Mógłbyś opowiedzieć o fundacji „Szkoła na Końcu Świata”, którą prowadzisz?
Tak naprawdę jest nas siedmioro, wszyscy jesteśmy przyjaciółmi. Jest to fundacja, którą nazywamy humanistyczną. Podkreślam: nie humanitarną tylko
humanistyczną. Naszym zadaniem jest rozbudowanie tybetańskiej szkoły w Nepalu. Podjęliśmy się tego, my jako obcy ludzie, gdyż rząd nepalski
wspomaga tylko szkoły nepalskie. Rządu tybetańskiego nie ma jako takiego,
więc nie ma kto wspomóc tej szkoły. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli my tego
nie zrobimy, to nikt tego nie zrobi. Bez nas, ku uciesze chociażby Chińskiej
Demokratycznej Republiki Ludowej, ta kultura by umarła. Nie chodzi tutaj
o wybudowanie tylko czterech ścian i dachu. Naszym zadaniem jest rozbudowanie szkoły tak, by była ona samowystarczalna. Kiedyś my odejdziemy,
zestarzejemy się lub znudzimy się tą fundacją, a oni nawet tego nie zauważą
i dalej będą sobie dobrze funkcjonować.
Dziękuję za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do Radzynia Podlaskiego.
21.09.2012 r.
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Fot. Grzegorz Blicharz

Miejscem spotkania była Oranżeria i sala widowiskowo-kinowa
Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Fot. Grzegorz Blicharz

Robert Maciąg barwnie opowiedział o dalekich podróżach
do Azji Środkowej i Indii, jakie odbył on na rowerze
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Fot. Grzegorz Blicharz

W piątkowe przedpołudnie Oranżeria wypełniła się uczniami
z Radzynia Podlaskiego, Drelowa i Woli Osowińskiej

Fot. Grzegorz Blicharz

Podróżnik zaprezentował też niezwykle „księżycowe” krajobrazy – nieogarnięte
przestrzenie pustynne, prawie jednobarwne, z których emanował
niewzruszony spokój, niemal „widać było ciszę”
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Robert Maciąg

Fot. Grzegorz Blicharz

Obecny na spotkaniu prezes Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych
Józef Korulczyk podziękował Robertowi Maciągowi za ciekawą prezentację

Fot. Grzegorz Blicharz

Autografy, autografy, autografy…
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Jarosław Kret
„Planeta według Kreta”

7 grudnia 2012 r.

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Jarosława Kreta

Jarosław Kret – urodził się 4 grudnia 1963 r. w Warszawie. Studiował egiptologię na Uniwersytecie Warszawskim. Spędził rok na stypendium na Uniwersytecie Kairskim. Pracę dziennikarza rozpoczął w 1992 r., współpracował
z lokalnymi gazetami i dziennikami. Rok później został prezenterem i reporterem Wiadomości Warszawskich w stacji Nowa Telewizja Warszawa.
Następnie pojawił się w Teleexpresie. W późniejszych latach dziennikarz
realizował swoje autorskie programy dotyczące największej pasji – podróży
(„Klub Podróżników”, „Kino Klubu Podróżników”). W 2005 r. zadebiutował
jako prezenter radiowy, prowadząc sobotnie wydanie popularnego „Lata
z Radiem”. W latach 2009-2013 prowadził autorskie programy podróżnicze:
„Planeta według Kreta”, „Podróże z barometrem” i „Polska według Kreta”.
W styczniu 2012 r. otrzymał „Telekamerę” w kategorii „Prezenter Pogody”.
Autor licznych reportaży, filmów dokumentalnych i książek podróżniczych:
„Kret na Pogodę”, „Moja Ziemia Święta”, „Madagaskar”, „Moje Indie”, „Planeta według Kreta”, „Mój Egipt”, „Polska według Kreta”, „Mój Madagaskar”
i „W Ziemi Świętej”.
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Bardzo chętnie wracam
na Madagaskar
W czasie pobytu w Radzyniu miałeś okazję obejrzeć pałac Potockich. Co
o nim sądzisz?
Fenomenalny! Fenomenalny! Jest przepiękny, to naprawdę cudo! Myślę, że
ta wasza perełka mogłaby ściągać mnóstwo turystów. Należy go tylko inteligentnie zagospodarować. Poza tym nie spodziewałem się, że jest w tak
dobrym stanie.
Podczas spotkania z mieszkańcami Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego przedstawialiśmy Cię jako prezentera telewizyjnego i autora
książek podróżniczych. Czujesz się bardziej dziennikarzem czy podróżnikiem?
Nie uważam się za podróżnika. Przede wszystkim jestem reporterem. Zawodowo jeżdżę po świecie, żeby zdobywać wiedzę na temat miejsc, w których przebywam, a następnie tę wiedzę przelewam na papier albo wrzucam
do kamery lub aparatu fotograficznego. Moje książki też nie są typowymi
książkami podróżniczymi, bo nie są to relacje z podróży, wyjątek stanowi
„Planeta według Kreta”, która zawiera felietony i opowieści z różnych miejsc
na świecie. Uważam, że takie książki podróżnicze, jakie znam z dzieciństwa,
w tej chwili już nie istnieją – ta forma tradycyjna przeniosła się do Internetu w formie blogów podróżniczych. Natomiast już „Mój Egipt” czy „Moje
Indie” to nie są książki podróżnicze. Stanowią one efekt mojego długiego
pobytu w tych miejscach. Zarówno w Indiach jak i w Egipcie spędziłem po
kilka lat, mieszkając w tamtej rzeczywistości. Zawarłem w nich nie relacje,
wrażenia z podróży, ale wiedzę o tych krajach. A to duża różnica.
Z wykształcenia jesteś egiptologiem. Skąd w ogóle pomysł na taki zawód?
Po zdaniu matury przypadkiem zacząłem studiować filologię klasyczną.
Przez przypadek też spotkałem koleżankę, która dostała się na egiptologię.
Gdy mi o tym powiedziała, stwierdziłem, że ten kierunek bardziej by mi
odpowiadał, bo tam było niewiele godzin zajęć (śmiech), a jednocześnie ta-

Radzyń Podlaski miejscem światowych spotkań

27

kie słoneczne perspektywy (śmiech)! Zacząłem więc studiować egiptologię,
nie mając kompletnie świadomości, co to jest. Po ukończeniu tego kierunku
można było zostać naukowcem, który zakopie się w książkach i będzie żył za
1,5 tys. zł na miesiąc w Warszawie (co wcale nie jest takie łatwe), albo potraktować to jako poszerzenie wiedzy ogólnej i trampolinę w kierunku dalszych
studiów. Tak też zrobiłem. Równolegle studiowałem też archeologię śródziemnomorską (przez dwa lata) i afrykanistykę, potem jeszcze kulturoznawstwo. To mi dało podwaliny do lepszego samopoczucia intelektualnego, do
tego, żeby bez kompleksów ruszyć w świat i próbować go rozumieć, do konfrontowania teorii z praktyką.
Czy jakiś kraj fascynuje Cię tak mocno jak Indie i Egipt?
Jest jeszcze kilka miejsc w świecie, które mnie podobnie fascynują. Przede
wszystkim jest to Amazonia. Niestety, ogarnia mnie przerażenie, gdy widzę,
jak ten obszar powoli ginie. Bardzo chętnie wracam na Madagaskar. Jest to
dla mnie szczególne miejsce, w którym bardzo się już zakorzeniłem. Właśnie
kończę pisać na ten temat książkę, która pojawi się w przyszłym roku.
Turystyka niszczy świat czy go zmienia pozytywnie? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy turystyka ma dobry czy
zły wpływ na świat. To wszystko zależy i od tego, kto tę turystykę w danym
miejscu i czasie rozwija. Z jednej strony turystyka przyczynia się do dynamicznego rozwoju wielu miejsc, ale z drugiej – potrafi niszczyć. Jest też trzecia strona: turystyka potrafi utrzymać niektóre miejsca w idealnej kondycji
i idealnej relacji z tym, co się dookoła dzieje. Przykładem jest Austria, która
przez cały rok oferuje miejsca do odpoczynku i do zwiedzania, i przez cały
rok czerpie korzyści z turystyki. Z kolei Egipt rozwinął się turystycznie, ale
tylko w jednej niszy. Spójrzmy też na Madagaskar, gdzie nie ma żadnej infrastruktury do uprawiania turystyki. A szkoda, gdyż najprawdopodobniej
pomogłaby ona w ocaleniu pozostałości tego żywego, niezwykłego i niespotykanego nigdzie w świecie laboratorium biologicznego. Bez infrastruktury
turystycznej wszystko dąży w kierunku szybkiego zniszczenia Madagaskaru.
Czy mógłbyś polecić wszystkim jedno piękne miejsce na wycieczkę?
To jest problem, gdyż nie wszystko to, co mi się podoba, może się podobać
innym. Fajne miejsce na wycieczkę zawsze znajdziemy – jak się dobrze rozejrzymy to prawie wszędzie dookoła nas jest ich pełno. Najważniejsze jest
dobre towarzystwo (śmiech). Miejsce nie jest tak bardzo ważne jak to, z kim
jedziemy i z kim możemy podzielić się naszymi refleksjami. Nie powinniśmy
jeździć gdzieś w świat czy w okolicę, żeby przyglądać się temu, co nas otacza
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i zatrzymywać to dla siebie. Jedźmy z kimś bliskim. Odnajdźmy też w tym
kimś pasję do poznawania tej okolicy i do zakochania się w tym świecie,
który nas otacza. To przede wszystkim ludzie wypełniają miejsca. Jedźmy
nawet do piekła, aby tylko w dobrym towarzystwie.
Dziękuję za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do Radzynia Podlaskiego.
Dziękuję, było cudownie – wrócę tu z chęcią!
7.12.2012 r.
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Fot. Grzegorz Blicharz

Jarosław Kret spotkał się z młodzieżą w I LO w Radzyniu Podlaskim.
Znany głównie jako „pogodynek” okazał się być osobą bardzo ekspresyjną,
kontaktową, charakteryzującą się wielkim poczuciem humoru.

Fot. Grzegorz Blicharz

Na spotkanie przybyło ponad 700 osób!
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Fot. Grzegorz Blicharz

Uczestnicy spotkania mogli przymierzać różne elementy strojów noszonych
na Bliskim Wschodzie. Jarosław Kret wyjaśniał ich funkcje.

Fot. Grzegorz Blicharz

Męski strój noszony w Turcji i Iranie stał się wzorem narodowego stroju szlachty
polskiej – żupana, a w konsekwencji współczesnego kroju marynarki męskiej
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Fot. Grzegorz Blicharz

Jako prezent Jarosław Kret otrzymał pamiątkową koszulkę
z napisem „Kocham Radzyń Podlaski”

Fot. Grzegorz Blicharz

Podczas spotkania można było kupić książki Jarosława Kreta.
Autor długo wypisywał dedykacje, rozdzielał autografy i pozował do zdjęć.
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Stefan Czerniecki

„Śladem szeptu amazońskiego potoku”

8 marca 2013 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego
w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Stefana Czernieckiego

Stefan Czerniecki – urodził się 31 sierpnia 1983 r. w Warszawie. Podróżnik,
dziennikarz, autor książek „Dalej od Buenos”, „Cisza” (wydanych w serii
„Biblioteka Poznaj Świat” powstającej pod czujnym okiem Wojciecha Cejrowskiego) oraz „Czekając na Duida” i „Na moje oko”, autor podróżniczego
programu „Za siódmą górą” emitowanego co tydzień w TV Republika, były
członek Alpinus Expedition Team. Eksplorator dziewiczych rejonów świata
– przede wszystkim ukochanej przez niego Ameryki Południowej. Zwycięzca I edycji prestiżowego Memoriału im. Piotra Morawskiego. Teksty jego autorstwa publikują m.in.: „Do Rzeczy”, „Rzeczpospolita”, „Nowe Państwo”,
„Gazeta Polska Codziennie”, „Polonia Christiana”, „npm”, „National Geographic-Traveler”, „Podróże” i „Poznaj Świat”.
Trochę zakątków już w życiu zobaczył. To jednak latynoska koncepcja
świata ujęła go najmocniej. A zaczęło się tak niewinnie. Zarażony przez ojca-alpinistę miłością do gór od dzieciństwa marzył, aby podejść pod ścianę
przepięknej Cerro Torre. Pierwsza okazja nadarzyła się, gdy obronił pracę
magisterską w Katedrze Kartografii Wydziału Geografii Uniwersytetu Warszawskiego. Gdy zakosztował smaku niezależnej eksploracji, nie było już odwrotu. Przewędrował Argentynę, Chile, Boliwię, południową Brazylię, Peru
i Ekwador, Wenezuelę, Meksyk, Belize, Gwatemalę, Honduras, Nikaraguę,
Kambodżę, Laos, Wietnam, Tajlandię, Indie, Nepal... Wszędzie pojawiał się
z czystą kartą. Bez wielkich funduszy.
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Podróżuję dla poznania siebie,
Boga i drugiego człowieka
Twój Ojciec był alpinistą. Czy jego pasja miała wpływ na twoje wybory
życiowe? Czy to on zaszczepił ci podróżniczego bakcyla?
Oho! Widzę, że jak większość Czytelników w Polsce zaczynasz lekturę… od
końca, czyli od tylnej okładki (śmiech). No, tak… Faktycznie, w biogramie
„Dalej od Buenos” jest napisane, że podróżniczą pasją zaraził mnie ojciec-alpinista. Wszystko się zgadza. I mogę to teraz tylko potwierdzić. To on mnie
nauczył, jak się śpi w namiocie w puszczy. Jak się rozpala ognisko. Jak zrobić sobie wodę z deszczówki. Wiesz… Takie typowe harcerskie zabawy. I to
był początek. Myślę, że bez tego nic dalej by nie ruszyło. To była podstawa.
Swego rodzaju fundament. Potem były pierwsze – przyznam, że początkowo
mocno wymuszone – wycieczki w góry. Pierwsze kroki na ściankach wspinaczkowych. A dalej jakoś się już potoczyło. Trzeba było odciąć pępowinę
i ruszyć w świat. Już na własną rękę. I tak to trwa do dzisiaj.
Na twojej stronie internetowej piszesz o sobie, że jesteś „pasjonatem z misją”. Co uważasz za swoją misję? Jak to realizujesz przez podróże?
Widzisz, to bardzo proste. Każdy z nas rodzi się z pewnego rodzaju powołaniem. Misją do spełnienia. Mocno w to wierzę. Ufam, że Pan Bóg tak to
wszystko poskładał, że każdy z nas ma jakąś wyjątkową na swój sposób i na
miarę swoich sił misję do spełnienia. Dla ciebie może to być np. misja założenia rodziny i wychowania dwóch synów, z których jeden w przyszłości da
życie jakiemuś wyjątkowemu i charyzmatycznemu przywódcy. Nie wiem.
Strzelam. Inny będzie miał misję wyciągania ludzi z największego bagna.
Wysłuchiwania ich. Jeszcze inny odnajdzie swoją misję w graniu w piłkę,
bo akurat taki talent dostał „z Góry”. I tym bawi ludzi i sprawia, że czują
się lepiej. Ja natomiast... Hmmm... No, właśnie. Ja natomiast swojej misji
szukałem dość długo. Imałem się różnych rzeczy. Niby lubiłem to, co robię,
ale to nigdy nie było „TO”. To się bowiem czuje. Po minach Twoich współpracowników, ludzi, z którymi obcujesz, żyjesz – widzisz, jak oni reagują
na Twoją misję. Ja dopiero niedawno po którymś z moich spotkań podróż-
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niczych usłyszałem od przyjaciela: „Stary, jak dziś na ciebie patrzyłem, to
już wiedziałem. To jest to. Znalazłeś”. Do tego jeszcze szczypta pasji i mamy
„pasjonata z misją”, o którym wspomniałeś. A jak to realizuję w praktyce?
Wiesz… Nie ma piękniejszej chwili niż ta, w której widzisz np. wzruszający
uśmiech na dziecięcej buzi po pokazie. Choć nie zawsze musi być to dzieciak.
Pamiętam, jak po jednym z pokazów – to chyba było w Płocku – podeszła do
mnie starsza pani i z takim poczciwym i radosnym spojrzeniem powiedziała
mi na osobności: „Ależ mi pan frajdę zrobił tymi opowieściami”. To jest moja
misja. Zarazić ludzi tym, co robię. Pokazać inne miejsca. Pobudzić wyobraźnię. Przenieść, choćby na chwilę, w miejsca dalekie. Egzotyczne. Takie, do
których być może część z nich nigdy nie pojedzie.
Podczas spotkania z mieszkańcami Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego będziesz opowiadał o swojej podróży do Wenezueli. Jak to się
stało, że tam pojechałeś?
Ależ zadajesz pytania! (śmiech) I jak mam na to odpowiedzieć w kilku zdaniach? Zapraszam na pokaz… A tak poważnie: w wielkim skrócie wyglądało
to w ten sposób, że zostałem zwycięzcą I Memoriału im. Piotra Morawskiego.
W jego ramach kapituła konkursu uznała mój pomysł za najbardziej szalony
i taki, który chyba ma najmniejsze szanse realizacji. A jeśli już, to raczej zrobi
to taki nieco nienormalny facet jak ja, a nie jakiś stateczny Pan Podróżnik.
Zatem pojechałem do Wenezueli. Do dziewiczego regionu Amazonas. Tam,
gdzie Chaves bardzo nie lubi wpuszczać białych… Mówi się, że są to rejony
bardzo niebezpieczne.
Czy nie bałeś się tam jechać?
Czy ja się bałem? Ja miałem całe portki mokre od strachu. Powiem ci coś
jeszcze. Na kilka dni przed wyjazdem miałem bardzo mocne postanowienie, aby oddać bilety lotnicze, oddać pieniądze sponsorowi i dać sobie z tym
wszystkim spokój. Tak bardzo się bałem. Myślałem sobie: „Stefan, a na co
ci to? Tu masz rodzinę, przyjaciół... Warto ryzykować?” Wówczas jednak
dostałem – mówię zupełnie serio – kilka bardzo mocnych i jednoznacznych
znaków, że mam jechać. Dziś, gdy patrzę na to z perspektywy czasu, wiem,
że to było przynaglenie mojego Szefa z Góry. „Ej, ty mi tam nigdzie się teraz
nie wycofuj... Jedziesz tam. I nic się nie martw. Będzie ok.”. I faktycznie. Miał
rację. Jak zwykle zresztą. A my dziś możemy rozmawiać o mojej wyprawie
(a właściwie naszej, bo byłem tam ze ŚP. Kubą).
Czy ta wyprawa zmieniła Ciebie, twoje widzenie świata?
To się dzieje po praktycznie każdej wyprawie. Po każdej podróży wracam
z czymś nowym w serduchu. Właściwie można by rzec, że robię to wszystko
właśnie dla tego poznania. Siebie, Boga i drugiego człowieka. To jest podczas
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tych ekspedycji najbardziej ciekawe. A potem staram się to jakoś przełożyć
na nasze warunki. Podczas pokazu chociażby... Mam nadzieję, że i Państwo
to odczują.
Ameryka Południowa to twój ulubiony teren do podróży. Dlaczego?
Bo tam się czuję jak owca w stadzie owiec. Jak wilk wśród watahy wilków.
Jak... No, już nie wiem. Może opowiem to na podstawie pewnej historyjki.
Słuchaj, jak sam widzisz, jestem osobą nieco ekstrawertyczną. Dużo gadam,
wiercę się, macham rękami, gestykuluję, krzyczę, itd. ... Tutaj, w Polsce, ludzie często zwracają mi uwagę, że zachowuję się nazbyt hałaśliwie – tak to
delikatnie ujmę. Koledzy w tramwaju, gdy jedziemy, zwracają mi uwagę, że
od kilkunastu minut pół tramwaju się na nas gapi i mi się przysłuchuje. A jak
pojechałem pierwszy raz do Buenos Aires... To... To byłem taki maciupeńki,
że hej! Nikt mnie nie słyszał, nikt mnie nie widział. Wszyscy byli dwa razy
głośniejsi. Jeszcze więcej gestykulowali. Jeszcze więcej się wiercili. Poczułem
się jak u siebie! I się w pewien sposób uzależniłem. Od tego lądu i od tych
ludzi.
Jak określiłbyś swoją pierwszą książkę pt. „Dalej od Buenos”: jest to przewodnik czy raczej humorystyczna, komediowa opowiastka o podróży po
Ameryce Łacińskiej?
Ech... Z tym przewodnikiem to walczę i walczę... Pan Wojciech Cejrowski,
w którego serii powstała ta książka, napisał w swojej recenzji, że można tę
książkę potraktować jako przewodnik. Owszem, zaraz potem dodał, że także jako „zabawną komedyjkę spisaną przez wędrującego po Ameryce Południowej”. Sęk w tym, że większość ludzi zapamiętuję tę pierwszą część...
A szkoda... Osobiście uważam te wszystkie moje wtrącenia w książce o cenach, o sposobach dotarcia w różne dalekie miejsca jako najmniej istotną
część całości. Dużo bardziej chciałem przenieść Czytelnika w inny świat.
Unaocznić, jak to jest, gdy patagoński wiatr wieje tak mocno, że przewraca nawet osiemdziesięciokilogramowego faceta z plecakiem. Jak to jest, gdy
człowiek jest sam w namiocie w dżungli, a wokoło niego kilkadziesiąt kleszczy. Wśród nich część swobodnie paradująca już po moim ciele, a z nich
ostateczna „szczęśliwa trzynastka” znajdująca drogę do mojej krwi, wbijając
się niepostrzeżenie – po szczegóły zapraszam do książki. Chciałem także, by
Czytelnik poczuł, jak pachnie dżungla w parku El Rey. Jak to jest, gdy spędza
się karnawał z Indianami, gdy wokoło upał i tańce. A nade wszystko pragnąłem, by ta książka budziła taki uśmiech na twarzy, aby niejeden zaczął
się śmiać podczas lektury na głos. I wiesz co? Dostałem już kilka takich maili
od zupełnie nieznanych mi osób, z których to maili wynikało, że chyba mi
się udało. Śmiali się. Ponoć do rozpuku. Wszędzie. W tramwaju, w metrze,
w autobusie... Super! Tak miało być.

Radzyń Podlaski miejscem światowych spotkań

39

Czy podczas swoich wypraw udało ci się spotkać ciekawych ludzi – takich,
których nie mamy szans spotkać u nas w Polsce czy Europie?
Wiesz... Ciężko mi to odnosić do Europy. Bo nie będę ukrywał, że sam nie
poznałem jeszcze na tyle dobrze naszego kontynentu, by tytułować się jakimś specjalistą. Wręcz przeciwnie. W ogóle wolałbym uciekać od takich
skojarzeń, że „Czerniecki wie to i tamto. On się zna”. Ja za wielki żółtodziób
jestem, żeby takie wyroki ferować. Mogę tylko powiedzieć, że faktycznie:
podczas tych wszystkich eskapad spotkałem masę fantastycznych ludzi. Od
prawdziwych macho, którzy jak się śmiali, to się śmiali. A jak płakali, to płakali. Przez urocze indiańskie dzieci, które badały organoleptycznie, jak wygląda ciało białego... Po przepiękne dziewczyny spacerujące ekwadorskimi
plażami. Ale o tym już w następnej książce. A ta za chwilkę. Zresztą, pokaz
w Radzyniu będzie de facto pierwszym, w trakcie którego będę mógł oficjalnie przyjechać już z dwiema książkami.
Najbardziej nieprawdopodobna historia z twoich podróży to...
Oj, zebrałoby się... Niezwykle było pod argentyńską iglicą Cerro Torre, gdy
ta góra pozostająca statystycznie przez 28 dni w miesiącu w chmurach, odsłoniła mi nagle całe swoje piękno. Nieprawdopodobnie było u Indian plemienia Yekuana (o tym jednak na pokazie). Dość niebezpiecznie było na
Orinoko, gdy byliśmy oskarżani o kradzież złota. Większość przygód wolę
jednak zostawić sobie jako asy w rękawie. Sam rozumiesz... Książki. Pokazy.
Muszę jakoś Państwa przyciągnąć... (śmiech)
Spotkanie w Radzyniu Podlaskim jest pierwszym promującym twoją najnowszą książkę pt. „Cisza”. O czym ona opowiada?
Tak, dokładnie. W „zajawce” opisano ją jako książkę o „Indianach, andyjskich Andach, ekwadorskiej rumbie oraz o pewnym Aniele”. Tak, ten Ktoś
był niesamowity. Jak i cała wyprawa. Prawdziwa Przygoda w Peru i Ekwadorze. Taka przez wielkie „P”. Mocna, prawdziwa i pozostająca na długo
w pamięci. Będzie o słynnym Machu Picchu. Ale tak inaczej. Po mojemu.
Będzie o indiańskich kombinatorach. O surowych góralach Cordillery Huayhuash. O inkaskich wierzeniach. O dżungli i gonitwie za pewnym wężem...
Będzie się działo. A dlaczego cisza? Tego nie mogę zdradzić. Muszą Państwo
sami sprawdzić.
Dziękuję za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do Radzynia Podlaskiego.
4.03.2013 r.
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Fot. Grzegorz Blicharz

Witając przybyłych na spotkanie, Robert Mazurek przedstawił Stefana Czernieckiego
jako pasjonata i marzyciela, któremu udało się zrealizować cel nieosiągalny

Fot. Grzegorz Blicharz

Tematem opowieści były niedostępne tereny Amazonas w Wenezueli, gdzie znajdują się kopalnie złota, srebra i uranu, których dochód służy utrzymaniu wojska i reżimu
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Fot. Grzegorz Blicharz

Panie otrzymały kwiaty z okazji Dnia Kobiet

Fot. Grzegorz Blicharz

Miejscem spotkania była Miejska Biblioteka Publiczna
im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
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Fot. Grzegorz Blicharz

Ponad dwugodzinnej gawędy słuchało się z zapartym tchem

Fot. Grzegorz Blicharz

Na zakończenie można było zakupić książki „Dalej od Buenos”
i niedawno wydanej „Ciszy” z autografem podróżnika

5

Arkady Radosław Fiedler

„Podróżnicze i kolekcjonerskie pasje rodzinne”

18 czerwca 2013 r.

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej,
I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Arkadego Radosława Fiedlera

Arkady Radosław Fiedler – urodził się jako Arkady Elpidio Fiedler 23 marca 1945 r. w Londynie. Z zamiłowania podróżnik i znawca egzotycznych
kultur (liczne wyprawy do Afryki, Azji, Ameryki Północnej i Południowej,
w tym sześciokrotny towarzysz podróży swego ojca, Arkadego Fiedlera).
W 1974 r. założył, wspólnie z bratem Markiem i jego żoną Krystyną,
Muzeum-Pracownię Literacką Arkadego Fiedlera wraz z Ogrodem Kultur i Tolerancji w Puszczykowie pod Poznaniem. Prezes Fundacji im. Arkadego Fiedlera. Pomysłodawca wiernych kopii wielu rzeźb, posągów
i monumentów w Ogrodzie Kultur i Tolerancji, jak słynna Brama Słońca
z Boliwii, pomnik Szalonego Konia, Moai z Wyspy Wielkanocnej, majański
Chac-Mool, światowej sławy posąg Buddy z Afganistanu zniszczony przez
Talibów w 2001 r., Sfinks i Piramida Cheopsa w skali 1:23.
W 1975 r. napisał książkę-wprowadzenie do muzeum zatytułowaną
„Barwny świat Arkadego Fiedlera”, osnutą na wybranych wydarzeniach
z życia swojego ojca-podróżnika. Jest również autorem wielu reportaży
z podróży, publikowanych na łamach prasy, oraz następujących książek:
„Wabiła nas Afryka Zachodnia”, „Najpiękniejszy ogród świata”, „Majowie.
Reaktywacja”, „Chwała Andów” oraz „Dolina stuletnich młodzieńców”.
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Planuję powrót na szlaki
świata, bo po prostu
bardzo już się za nimi
stęskniłem
Towarzyszył Pan ojcu w sześciu podróżach. Jakim kompanem był Arkady
Fiedler?
Byliśmy z moim ojcem, Arkadym Fiedlerem, na 4 kontynentach – Azja, Afryka i obie Ameryki. Każdy kontynent jest inny, specyficzny, wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju, z własną kulturą, historią, ludzkimi rasami, językami,
odrębną fauną i florą, słowem – każdy kontynent jak inna planeta. A na tle
owej niezwykłej różnorodności kontynentalnej, kipiącej barwą, smakiem i zapachem, zawsze ten sam podróżnik, mój ojciec, z niezmiennie przyjaznym podejściem do świata i ludzi, przy tym kompan w podróży życzliwy i przewidywalny, brat łata, z którym można kraść konie i prowadzić najbardziej poważne
rozmowy.
Pana ojciec jest autorem ponad 30 książek. Do której najchętniej Pan powraca?
Chętnie wracam do „Dywizjonu 303”, „Ryb śpiewających w Ukajali”, „Kanady pachnącej żywicą”, czy do „Gorącej wsi Ambinanitelo”. Uderzającą cechą
tych książek jak też innych dzieł ojca, jest urokliwa plastyczność języka i wspaniałe opisy, co sprawia, że książki te po latach zachowały literacką świeżość,
a ich tematyka zazwyczaj jest nadal aktualna i frapująca.
Kilka lat temu mieszkał Pan wiele tygodni w wiosce Majów. Proszę powiedzieć, ile współcześni Majowie mają wspólnego z dawną wielką cywilizacją?
Dzisiejsi Majowie dalej mówią językiem przodków, hołdują niektórym dawnym zwyczajom i przesądom, mają swoich szamanów i czarowników. Czują
więź z wielką przeszłością, ale też coraz bardziej zwracają się ku przyszłości
i problemom dnia dzisiejszego.
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Jak to się stało, że cywilizacja, która stworzyła własne pismo, kalendarz, system mierniczy, upadła do rangi społeczeństwa wiejskiego, które teraz zajmuje się tkactwem i garncarstwem?
Do upadku Majów, tak jak również innych wielkich kultur indiańskich, Azteków oraz Inków, w głównej mierze przyczyniła się konkwista, tudzież kilkaset lat epoki kolonialnej, odbierając Majom ich suwerenność i poczucie dumy,
tłamsząc kulturę, zwyczaje i obrzędy ważne dla istnienia i rozwoju tej kultury.
W książce „Majowie. Reaktywacja” pisze Pan, że współcześni Majowie zabraniają się fotografować. Dlaczego?
Istotnie, w Chamuli nie lubili, by ich fotografować. Odbierałem to jako przejaw wzrastającego u Majów poczucia wartości i suwerenności. Jesteśmy u siebie i to my decydujemy, co można u nas robić, a czego nie. Coraz wyraźniej
otrząsają się z dawnej kolonialnej opresji stając na równe nogi, świadomi swej
kultury i jej historycznego znaczenia.
Prowadzi Pan z bratem Markiem Muzeum-Pracownię Literacką Arkadego
Fiedlera. Jak reaguje nowe pokolenie na osobliwości świata zebrane przez
Pana ojca i pańską rodzinę?
Wielu naszych gości to młodzież szkolna. Reakcje z reguły są bardzo pozytywne, bo nasze Muzeum wraz z Ogrodem Kultur i Tolerancji rozbudza marzenia
i tęsknotę za Wielką Przygodą, za ciekawymi, barwnymi kulturami, za niepospolitą przyrodą, i tym wszystkim, co trafia do chłonnej wyobraźni zwłaszcza
młodego człowieka.
Bohaterem jednej z ostatnich pańskich książek jest niezwykły ogród w Puszczykowie – Ogród Kultur i Tolerancji. Jakie znaczenie dla Pana ma to miejsce? Dlaczego nazywa je Pan najpiękniejszym ogrodem świata?
Nazywam nasz Ogród najpiękniejszym ogrodem świata dlatego, że jest to
nasz ogród rodzinny, przypisany rodzinie, bliski nam i wyjątkowy, w którym
dorastałem i który obecnie jest miejscem, gdzie spotykają się różne kultury,
prowadząc ze sobą swoisty „dialog kulturowy”, z poszanowaniem własnej
odrębności i tożsamości. Ogród będący rodzinnym azylem i zarazem przestrzenią gęstą od Wielkiej Przygody i dobrej, przyjaznej ludziom energii.
Jak to jest mieć „cały świat” na swoim podwórku?
Fantastycznie. Spotykają się u nas cztery strony świata. Azja kłania się Afryce,
Afryka uwodzi Amerykę Północną, a ta – Amerykę Łacińską.
Od 2005 r. sprawuje Pan mandat Posła na Sejm RP. Czy nie utrudnia to Panu
realizowania pasji poznawania świata?
Bycie Posłem nie pozwala mi na dłuższe i dalsze podróże. Dlatego po ukoń-

48

Arkady Radosław Fiedler

czeniu obecnej kadencji, planuję powrót na szlaki świata, bo po prostu bardzo
już się za nimi stęskniłem.
Dziękuje za rozmowę i za przyjęcie zaproszenia do Radzynia.
Ja również dziękuję i do zobaczenia.
14.06.2013 r.
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Fot. Anna Wasak

Pierwszym przystankiem wizyty Arkadego Radosława Fiedlera była Szkoła
Podstawowa im. płk. pil. Zdzisława Krasnodębskiego w Woli Osowińskiej

Fot. Anna Wasak

Podróżnik opowiedział o bohaterskich lotnikach uczestniczących w Bitwie o Anglię,
w tym m.in. o urodzonym w Woli Osowińskiej Zdzisławie Krasnodębskim
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Fot. Aleksandra Kalinowska

Miejscem popołudniowego spotkania był teren zielony przy I LO w Radzyniu Podlaskim

Fot. Aleksandra Kalinowska

Arkady Radosław Fiedler wspominał swoje podróże odbyte wspólnie z ojcem
oraz opowiadał o Muzeum-Pracowni Literackiej Arkadego Fiedlera,
jaką założył wraz z bratem Markiem w Puszczykowie pod Poznaniem
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Fot. Aleksandra Kalinowska

Podróżnik mówił też o swojej podróży do Meksyku, gdzie przez kilka miesięcy żył
w wiosce Chamula w stanie Chiapas, zamieszkałej przez współczesnych Majów

Fot. Robert Mazurek

5. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” zakończyła się biesiadą przy ognisku

6

Tadeusz Chudecki
„Ze mną na koniec świata”

8 listopada 2013 r.

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim,
filia nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Tadeusza Chudeckiego

Tadeusz Chudecki – urodził się 19 sierpnia 1958 r. w Szczecinie. Aktor, reżyser programów telewizyjnych, tłumacz, a ostatnio również autor książek podróżniczych. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie oraz London Academy of Music and Dramatic Art. Zagrał w ponad 20
filmach i serialach (m.in. w serialu „M jak Miłość”, gdzie stworzył kreację
prostodusznego Henia). Współpracował m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Zanussim, Kazimierzem Kutzem, Adamem Hanuszkiewiczem i Agnieszką Holland. Występuje w Och-Teatrze, Teatrze Bajka, Teatrze Komedia,
Teatrze Kamienica oraz Teatrze na Woli w Warszawie.
Przez wiele lat z żona Luisą i synem Szymonem mieszkał we Włoszech, w Anglii i w Niemczech, i wspólnie z nimi poznawał świat. Do dziś
był w 104 krajach świata. Ulubionym kontynentem jest Europa, którą przemierza w każdej wolnej chwili w poszukiwaniu miejsc niezwykłych. Autor
książek „Wspaniałe podróże na każdą kieszeń, czyli Europa za 100 euro”,
„Dalej w drogę. Łatwe i tanie podróżowanie po Europie i okolicach, czyli wszystko, co turysta wiedzieć powinien” oraz „Historia jednej podróży.
Azja”, w których opisy przeplatają się z wątkami wspomnieniowymi, anegdotami, praktycznymi informacjami oraz fotografiami.

56

Tadeusz Chudecki

Człowiek podróżuje
wszystkimi zmysłami
Zwiedziłeś dotąd już ponad 100 krajów świata, a czy byłeś kiedyś w Radzyniu?
To jest dla mnie trudne pytanie. Chyba nie byłem, ale niewykluczone, że kiedyś tędy przejeżdżałem. Te okolice znam dobrze, ale samego Radzynia nie
przypominam sobie. Jednak po tym, jak mnie oprowadziłeś po mieście, wiem,
że chcę tu jeszcze wrócić.
Cieszę się bardzo i trzymam za słowo. A co myślisz na temat naszego pałacu?
To piękny i niezwykły zabytek. Szkoda tylko, że stoi prawie pusty. Myślę, że
władze miasta mogą mieć dylemat co z nim zrobić, żeby nie poszedł w totalną
komercję. Pilnujcie tylko, żeby go nie stracić, żebyście mogli przez cały czas
mieć wpływ na to, co się w nim będzie znajdowało. Jestem przekonany, że
przy odrobinie wysiłku pałac będzie kwitł i służył wszystkim radzyniakom.
Jak zaczęła się Twoja przygoda z aktorstwem?
W bardzo dziwny sposób. Właściwie nie planowałem, że zostanę aktorem i nigdy jakoś się do tego nie przygotowywałem. Aktorstwo samo rozwijało mi
się w sercu. Od dzieciństwa dużo czytałem i miałem taki zwyczaj, że jak coś
mi się spodobało lub uznałem to za wartościowe, uczyłem się tego na pamięć.
To chyba spowodowało, że będąc nieśmiałym młodzieńcem, zaryzykowałem
zdawanie do szkoły teatralnej. Udało mi się dostać za pierwszym razem, mimo
że nie mam sprzyjających warunków fizycznych: nie jestem jakimś tam wielce
przystojnym ani wysokim facetem… Jednak czymś musiałem zwrócić na siebie uwagę. Obecnie swój wyuczony zawód łączę z innymi pasjami, co rzadko
się spotyka wśród moich kolegów-aktorów. Cieszę się z tego, że tutaj sobie
powystępuję w teatrze, pogram w serialu, a potem wyskakuję do Londynu
czy Tajlandii. Piszę też książki podróżnicze, których konsekwencją jest to, że
otrzymuję liczne zaproszenia na spotkania, tak jak dzisiaj do Radzynia, gdzie
opowiadam o swoich podróżach.
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W ten sposób przeszliśmy do podróży. Jak to wszystko się rozpoczęło,
w którym momencie stwierdziłeś, że jesteś podróżnikiem?
Ostatnio kwestując na Powązkach zauważyłem, że więcej ludzi wrzucających do mojej puszki pieniądze widziało we mnie podróżnika niż aktora. Co
chwila napotykane osoby zagadywały mnie: „A gdzie Pan znowu był? Gdzie
Pan znowu jedzie? O, nasz podróżnik!” I tak sobie wtedy pomyślałem, że na
szczęście nie jestem kojarzony już tylko jako Henio z „M jak Miłość”. Zresztą
ostatnimi czasy zdarza mi się, że coraz częściej jestem zapraszany do telewizji właśnie z racji swoich podróży. Normalnie nie dałbym się zaprosić do
takich programów poradnikowych, w których rozmawia się tylko o tym jak
rozejść się z żoną, po co ksiądz chodzi po kolędzie albo czy lepiej być gejem
czy heteroseksualnym – to nie są tematy dla mnie. A o podróżach bardzo
lubię opowiadać.
Jak się to zaczęło? Przede wszystkim – późno. Urodziłem się w socjalizmie,
kiedy żyliśmy jeszcze w kraju, z którego nie było tak prosto wyjechać. W swojej pierwszej książce opisuję związane z tym zabawne zdarzenie. Z liceum,
do którego uczęszczałem w Szczecinie, mieliśmy jechać na wycieczkę do Berlina. Przygotowywaliśmy się do niej ponad pół roku. Gdy już wyruszyliśmy,
dojechaliśmy do granicy, gdzie byliśmy szczegółowo sprawdzani. Wydawało się, że nas nie przepuszczą. Ale się udało. Jednak gdy już przejechaliśmy
granicę, okazało się, że zepsuł się nasz autokar i ostatecznie nie dojechaliśmy
do celu. Gdy mnie ludzie pytają, dlaczego tak dużo podróżuję, odpowiadam,
że to jest odreagowanie tamtego wyjazdu, który nie doszedł do skutku.
Czym jest dla Ciebie podróżowanie?
Przede wszystkim poznawaniem ludzi, kultur, religii, języków i smaków.
Człowiek podróżuje wszystkimi zmysłami. Na swoich spotkaniach często
mówię o tym, że podróżowanie podobne jest do czytania książek, tylko jakby jeszcze piękniejsze. Czytając książki, człowiek używa swojej wyobraźni,
żeby śledzić myśli autora. Natomiast w podróżowaniu człowiek dotyka
wszystkiego swoimi zmysłami. Podróżowanie składa się dla mnie z trzech
etapów. Po pierwsze: zawsze marzę o miejscach, w których jeszcze nie byłem, a o których słyszałem, że warto tam pojechać. Po drugie: jadę tam, co
stanowi najwspanialszy etap, moment, kiedy weryfikuję swoje wyobrażenia
o danym miejscu. Trzeci etap ma miejsce po powrocie do domu. Wtedy to
kataloguję w pamięci przeżyte wrażenia. Kiedy człowiek odwiedzi jakieś
miejsce, to czuje, że to jest już „jego” miejsce. Byłem już w ponad 100 krajach
i może dlatego nie boję się świata. Kiedy słyszę hasło: Kambodża czy Brazylia, to są to już moje miejsca. Znam je, wiem czym one pachną, co tam się je,
jacy mieszkają tam ludzie, jaka jest kultura, religia... Niektórzy faceci – jak to
się mówi – zdobywają panienki, a ja zdobywam świat.
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Wspomniałeś, że podróżowanie jest dla Ciebie poznawaniem smaków. Jak
polskie podniebienie reaguje na nowe potrawy?
To jest bardzo ciekawe pytanie. Fantastyczne jest to, że nasze upodobania
zmieniają się wraz z wiekiem. Kiedy człowiek jest młody, lubi inne potrawy,
niż te w których gustuje w starszym wieku. Oczywiście uważam, że kuchnia
polska jest fantastyczna, chociaż trochę mało urozmaicona. Tak naprawdę to
nasz rodzimy schabowy jest najlepszy i wygrywa u mnie wszystkie nagrody.
Jednak pamiętam, że gdy pierwszy raz byłem w Azji i spotkałem się z daniami ostro przyprawionymi, kompletnie odmiennymi od tego, co my jemy
w Europie, to na początku nie mogłem ich zaakceptować. Teraz jadąc w tamtym kierunku, nie mogę się doczekać, kiedy sobie zjem np. dobre kluski tajskie, po których otworzę usta z powodu mocnych przypraw. Dzisiaj bez tego
czuję się, jakbym nie jadł. Uwielbiam kuchnię tajską, chińską, japońską czy
wietnamską. To moja taka fantastyczna zdobycz.
Czy to prawda, że podczas swoich podróży zawsze masz przy sobie różaniec…
Tak, to prawda. Nie chcę, by ktoś sobie pomyślał, że jestem nawiedzonym
człowiekiem – bo nie jestem – ale jestem osobą wierzącą i praktykującą.
Przeżyłem w moim życiu wiele różnych dramatów, chociażby śmierć żony,
i wiem, że jeżeli człowiek trzyma się blisko Pana Boga ma szansę więcej zrozumieć – zwłaszcza sprawy, które są dla człowieka trudne do zrozumienia.
Nie chciałbym o tym za dużo mówić, bo to zbyt osobiste.
A co jeszcze zabierasz ze sobą, gdy wyjeżdżasz?
Co do bagaży, to uważam, że mogą zabić każdą podróż. Obecny sposób podróżowania jest zupełnie odmienny od tego sprzed 30 lat. Wtedy nie było
nas na nic stać i jechało się z ogromnymi zapasami żywności. W tej chwili
nie ma już takiej potrzeby. W większość moich podróży, a są to przeważnie
dwu- czy trzydniowe podróże po Europie, biorę ze sobą tylko szczoteczkę do
zębów i bieliznę osobistą. A jak czegoś potrzebuję, to tak jak w Polsce wszędzie można kupić skarpetki, to tak samo kupię je np. we Włoszech. Ta sama
cena, a dźwigać się odechciewa. Czasami gdy czekam na jakiś samolot, przypatruję się ludziom, którzy udowadniają, że jest już tendencja do podróży
z mniejszymi bagażami. Zdarzają się jednak jeszcze wyjątki. Ostatnio na lotnisku we Frankfurcie widziałem panią, która miała ze sobą dosłownie szafę.
To była taka gdańska szafa, tyle tylko, że na kółkach – nie wiem, ile musiała
zapłacić za nadbagaż. Jeśli człowiek obudowuje się milionem rzeczy, to jest
to dla mnie dowód braku wiary w samego siebie. Co innego, jak się jedzie
w długą podróż czy do zimnych krajów. Wtedy coś tam trzeba mieć ze sobą,
ale to też mogą być ciuchy wielofunkcyjne.
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Zwiedzanie świata to nie tylko piękne miejsca, czasem – biedne rejony...
Bardzo często mówię o tym podczas swoich spotkań. My, Polacy, mamy
tendencję do narzekania na wszystko. Nie zdajemy sobie sprawy, że u nas
w Europie żyjemy naprawdę jak u Pana Boga za piecem. Bywając w takich
krajach jak Indie czy Wietnam, widziałem setki tysięcy ludzi mieszkających
na ulicach, którzy myją się wodą z hydrantu, śpią na jakiejś rikszy… Wtedy
sobie myślę: Boże, jak ja powinienem Ci dziękować, że żyję w kraju środkowej Europy, mam pracę, którą lubię i że jest jakieś zapotrzebowanie na tę
moją pracę. Oczywiście, człowiek zawsze chce, żeby jego życie było ciekawsze, piękniejsze, dostatniejsze, ale naprawdę nie mamy źle. W ogóle Europa,
Ameryka Północna i Australia to są kontynenty, gdzie ludzie żyją naprawdę
godnie. Pozostałe kontynenty przepełnia bieda. Żyjący tam ludzie egzystują
na granicy ubóstwa. Oni nigdzie nie wyjeżdżają i wydaje się im, że wszędzie jest tak samo. W Indiach, które mają 1,3 mld mieszkańców, są naprawdę
miliony osób bezdomnych, bez paszportów, których życie prawdopodobnie
nie zostało odnotowane w żadnych dokumentach. Jednak mam wrażenie, że
mimo biedy są szczęśliwi. Życzliwość aż się z nich wylewa. Zawsze mnie to
bardzo wzrusza. Myślę, że jest to wielka lekcja pokory. Posiadamy bardzo
dużo i wciąż chcemy mieć jeszcze więcej, a jeszcze narzekamy. Tamci ludzie
niewiele mają, a potrafią się tym dzielić. Miałem kiedyś taką sytuację, gdy
ludzie niemający praktycznie nic, kazali mi spać na jedynym łóżku, które
było w domu. A mieszkało tam 15 osób. Gdy obserwowałem milionerów
w Cannes na swoich jachtach, widziałem, że wcale nie są szczęśliwi. Posiadają ogromne bogactwo i są smutni, a ludzie, którzy nic nie mają, są przeważnie
uśmiechnięci.
Teatr, seriale, przyjaciele, gotowanie, języki – doba ma tylko 24 godziny,
nie za mało to dla Ciebie?
Za mało, ale może to dobrze, bo gdyby doba miała więcej godzin, to nie
wiem, jak bym skończył. Ja w ogóle mam chyba takie pozytywne ADHD
– lubię mieć bardzo zapełniony kalendarz. Moim zdaniem wszystkie depresje, niespełnienia dzieją się często z nadmiaru wolnego czasu, z którym nie
wiemy co zrobić, albo – niestety – z jakiś głupich nawyków czy nałogów.
Człowiek powinien mieć czas wypełniony. Lubię mieć aktywne życie i może
właśnie dlatego jest ono niezwykle pasjonujące i ciekawe.
Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do Waszego
miasta. Niezwykłe to miejsce, niezwykli ludzie. Myślę, że jeszcze tutaj powrócę. Życzę Państwu wszystkiego dobrego i do zobaczenia w teatrze lub na
podróżniczym szlaku.
8.11.2013 r.
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Fot. Paweł Żochowski

Tadeusz Chudecki odwiedził 104 kraje, swobodnie porozumiewa się w 11 językach.
Nie szuka przeżyć ekstremalnych. Podróżuje, bo jest ciekaw piękna świata
i jego różnorodności, a przede wszystkim – ludzi.

Fot. Paweł Żochowski

Znanego aktora i podróżnika w I LO powitało ponad 400 uczniów
z Radzynia Podlaskiego, Białej, Białki, Woli Osowińskiej i Wohynia
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Fot. Paweł Żochowski

Młodzież pytała Tadeusza Chudeckiego m.in. o najbardziej niebezpieczne sytuacje,
oraz o to, czy woli podróżować sam czy w towarzystwie

Fot. Paweł Żochowski

W przerwie pomiędzy spotkaniami w szkole i bibliotece Tadeusz Chudecki zwiedził
zespół pałacowo-parkowy w Radzyniu Podlaskim
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Fot. Paweł Żochowski

Na każdym ze spotkań widownia często reagowała salwami śmiechu,
ale były też i elementy serio

Fot. Paweł Żochowski

„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej – tyle tylko, że nudno!” – tak brzmi
dewiza życiowa Tadeusza Chudeckiego

7

Anna Świątek

„Japonia w czterech porach roku”

27 grudnia 2013 r.

Kawiarnia i Herbaciarnia Artystyczna „Kofi&Ti” w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Anny Świątek

Anna Świątek – urodziła się w 1985 r. Jest absolwentką japonistyki oraz
dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim z bogatym doświadczeniem
zawodowym w firmach japońskich. Przez rok mieszkała w Japonii, gdzie
pracowała jako tłumacz przy japońskiej drużynie soft tenisowej. Objeździła
całą Japonię od Hokkaido aż po Okinawę. Był to rok wyjątkowy. Stał się
tematem książki „Japonia w sześciu smakach”, wydanej w 2012 r. przez Wojciecha Cejrowskiego w serii „Biblioteka Poznaj Świat”.
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Moim konikiem jest świat
Kobiet-Kwiatów
Jesteś absolwentką japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Skąd wziął
się u Ciebie pomysł na takie studia?
Zawsze interesowała mnie nieznana Azja, a w szczególności Japonia, więc dlaczego nie? W końcu podobno coś trzeba studiować (uśmiech).
W jakich okolicznościach wyjechałaś po raz pierwszy do Japonii?
Dostałam propozycję pracy. Co prawda początkowo tylko na rok, ale na tamten
czas była to jedyna droga do spełnienia moich marzeń, więc nie zawahałam się
ani chwili. Złożyłam wymówienie i trzy miesiące później byłam już w Japonii.
Nigdy nie żałowałam swojej decyzji.
Kultura Kraju Kwitnącej Wiśni bardzo różni się od naszej. Co Ciebie najbardziej dziwi, co zachwyca, a co Ci w niej przeszkadza?
Lubię ład i porządek, jak wszystko jest dobrze zaplanowane. Tak jest w Japonii.
Ludzie stoją w schludnych kolejkach do pociągu, a pociągi zwykle przyjeżdżają
o czasie i zatrzymują się dokładnie w wyznaczonym miejscu. Przeszkadza mi
trochę homogeniczność społeczeństwa japońskiego. To sprawia, że kontakty
z nimi choć przeważnie pełne uprzejmości i kurtuazji, wcale nie należą do najprostszych.
Współczesna Japonia kojarzy się zazwyczaj obcokrajowcom z gwarnym i tętniącym życiem Tokio, gejszami, samurajami i kwiatami kwitnącej wiśni. Czy
to nasze wyobrażenie jest prawdziwe?
I tak, i nie. Gejsze i samuraje są nieodłączną częścią tradycji japońskiej, każdej wiosny kwitną wyczekiwane z zapartym tchem wiśnie, a tętniące życiem
dniem i nocą Tokio nie bez powodu nazywane jest nie tylko stolicą Japonii, ale
też stolicą całej Azji. Mimo to, wciąż pełno jest w Japonii małych wsi i miasteczek, gdzie ludzie żyją z uprawy swoich malutkich poletek ryżowych albo gdzie
nie wiedzą, co to jest kombini (małe sklepiki z mydłem i powidłem, w których
kupić można dosłownie wszystko, i które w dużych miastach znaleźć można
dosłownie wszędzie).

Radzyń Podlaski miejscem światowych spotkań

67

Język japoński wydaje się być bardzo trudny. Ile czasu zajęła Ci jego nauka?
Co byś poradziła osobom pragnącym go w krótkim czasie opanować?
Tak, to prawda, że to trudny język, ale na pocieszenie mogę powiedzieć, że są
języki trudniejsze od japońskiego, choćby na przykład chiński. Ja nauczyłam
się japońskiego w kilka lat na studiach, ale to dopiero wyjazd do Japonii był
prawdziwą szkołą życia. Co bym poradziła osobom pragnącym nauczyć się
japońskiego w krótkim czasie? Uzbroić się w cierpliwość i nie poddawać się.
W końcu japoński to nie wycieczka na Księżyc!
Japonia to kraj najnowszych technologii. Czy odczuwalne jest to w życiu codziennym?
Tak, jeśli żyje się w dużym mieście. Tu większość rzeczy jest zautomatyzowana.
Wielopoziomowe parkingi same parkują samochody, wiele rzeczy od napojów,
po jajka, na gazetach i chusteczkach higienicznych kończąc można kupić w automatach rozstawionych na każdym rogu, większość domów wyposażona jest
w klimatyzację i wielofunkcyjny washlet (połączenie hi-tech muszli klozetowej
z bidetem). Czym jednak dalej od dużych aglomeracji w kierunku wsi i małych
miasteczek, pojawiają się ludzie jeżdżący po zakupy rowerem, czy rolnicy pracujący gołymi rękoma w polu.
Od czasu do czasu docierają do nas informacje o śmierci z przepracowania
i samobójstwach popełnianych z powodów zawodowych. Czy Japończyk
-pracoholik to stereotyp?
Myślę, że umierający z przepracowania Japończyk to już relikt minionego wieku, choć czasem się jeszcze zdarza. Japończyk-pracoholik? Potwierdzam. Wciąż
żyjący gatunek. Trudno się dziwić, skoro nadgodziny są tak dobrze płatne i dobrze postrzegane. Są świetną drogą do awansu, bo świadczą o zaangażowaniu,
gorliwości i pełnym oddaniu firmie.
Japończycy bardzo dużą wagę przywiązują do grupy krwi. Dlaczego?
To prawda. Dlaczego? A dlaczego my wierzymy w horoskopy? (uśmiech)
11 marca 2011 r. Japonię nawiedziło trzęsienie ziemi, które – jak się później
okazało – było jednym z najsilniejszych w historii. Co wtedy czułaś będąc
tam, na miejscu? Czy Japończyków jakoś specjalnie uczy się zachowania
podczas takich zdarzeń?
Tak się akurat złożyło, że wtedy mój związek cielesny z Japonią przeżywał separację, bo dopuściłam się zdrady i na kilka miesięcy przed katastrofą wróciłam
do Polski. Wiem jednak, że w tym czasie wielu obcokrajowców w ataku paniki
opuściło Kraj Kwitnącej Wiśni zrywając swoje ówczesne kontrakty, co odbiło się
szerokim echem w postrzeganiu obcokrajowców jako nielojalnych. Japończycy
od dziecka przygotowywani są na taką okoliczność, najpierw w szkołach, potem w firmach, w których pracują. Dlatego, kiedy już staną oko w oko z żywio-
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łem, wiedzą jak zachować zimną krew. Po roku od katastrofalnego trzęsienia
ziemi i tsunami wróciłam do Japonii, ponownie ze względu na pracę. Jednak
choć od kataklizmu minęło sporo czasu, wciąż uważnie czytam wszystkie etykiety w supermarketach i produkty z Fukushimy oraz okolicznych regionów,
choć tańsze, omijam szerokim łukiem.
Każdy japonista interesujący się kulturą Japonii ma swojego konika. Co najbardziej Ciebie intryguje w tym kraju?
Moim konikiem jest świat Kobiet-Kwiatów, czyli dorosłych gejsz – Geiko i Maiko – gejsz praktykantek. W swoim życiu wielokrotnie bywałam na kolacjach
z jednymi i drugimi, spróbowałam przebrać się za Maiko, a kilka lat temu znałam osobiście jedną Maiko z Kioto. Ale czy kiedyś sama chciałabym spróbować
swoich sił w tym zawodzie? Chyba niekoniecznie.
Gdzie jeszcze Anna Świątek nie postawiła swojej nogi w Japonii, a chciałaby
tam dotrzeć? Dlaczego właśnie w to miejsce, a nie gdzie indziej?
Kuszący wydaje się wypad do piekła, a mianowicie do „Dziewięciu Piekieł
Beppu”. Beppu to miejscowość położona na wyspie Kiusiu, malowniczo usytuowana między morzem, a górami, słynąca z różnokolorowych gorących źródeł.
Albo z innej beczki, coś dla ochłody – zimowy festiwal rzeźb lodowych na Hokkaido. Jest jeszcze wiele takich miejsc... Na szczęście mam jeszcze trochę czasu,
żeby je zobaczyć.
W 2012 r. Wojciech Cejrowski w ramach serii „Biblioteka Poznaj Świat” wydał Twoją książkę pt. „Japonia w sześciu smakach”. Czy mogłabyś pokrótce
przybliżyć nam te smaki?
Ponieważ smak jak to smak, ciężko go opisać, polecam więc po prostu spróbować i przeczytać.
Wiem, że spotkanie w Radzyniu jest Twoim pierwszym takim zorganizowanym spotkaniem z czytelnikami. Stresujesz się? Czego oczekujesz po wizycie w Radzyniu?
Oczywiście, że się stresuję, ale jednocześnie towarzyszy mi taki przyjemny
dreszczyk emocji.
Czy myślisz już o następnej książce?
Myślę, ale na razie nie chcę mówić nic więcej na ten temat, żeby nie zapeszać.
W takim razie bardzo na nią czekamy. Tymczasem dziękuję Ci za rozmowę
i za przyjęcie zaproszenia do Radzynia.
Ja również dziękuję za zaproszenie. Już nie mogę doczekać się spotkania
z Państwem.
20.12.2013 r.
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Fot. Paweł Żochowski

Anna Świątek jest autorką książki „Japonia w sześciu smakach”. Podczas spotkania
w Radzyniu zaproponowała opowieść o Japonii… w czterech porach roku.

Fot. Paweł Żochowski

Spotkanie – ze względu na termin przypadający po Świętach Bożego
Narodzenia – miało być kameralne, jednak kawiarnia pękała w szwach
przez co wiele osób musiało zrezygnować z udziału w nim
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Fot. Paweł Żochowski

„Marzenia lubią się spełniać. Miejmy odwagę marzyć, a wtedy cały świat się sprzysięga, by je
spełnić. Moim marzeniem była Japonia i się spełniło” – mówiła Anna Świątek.

Fot. Paweł Żochowski

Podróżniczka przywiozła ze sobą kilka gadżetów, zaprezentowała podczas spotkania
i zaproponowała konkurs. Okazało się, że przeznaczenia większości – tak jak maszynka
do wydłużania twarzy – trudno było odgadnąć.

71

Radzyń Podlaski miejscem światowych spotkań

Fot. Paweł Żochowski

Anna Świątek na pamiątkę pobytu w Radzyniu otrzymała tom 11
„Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”

Fot. Paweł Żochowski

Uczestnicy spotkania mieli wiele pytań do podróżniczki

8

Marek Pindral
„Chiny od podszewki”

13-14 lutego 2014 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim,
sala widowiskowo-kinowa Radzyńskiego Ośrodka Kultury
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Fot. archiwum Marka Pindrala

Marek Pindral – urodził się w 1965 r. Z wykształcenia filolog angielski,
choć obecnie częściej podróżuje, niż „filologuje”. Autor pokazów multimedialnych, wystaw fotograficznych, artykułów m.in. w „Gazecie Wyborczej”,
„Poznaj Świat” i „Globtroterze”. Przetłumaczył na język polski rozważania
jednego z hinduskich awatarów, w którego aśramie spędził kilka tygodni.
Odwiedził kilkadziesiąt krajów, poza Polską zamieszkując na dłużej w Wielkiej Brytanii, Chinach i Omanie. Żaby zarobić na swoją pierwszą wyprawę,
pracował jako listonosz. Zdarzyło mu się również być kelnerem, roznosicielem ulotek, pomywaczem garów i boyem hotelowym. W wolnych chwilach grywa na flecie poprzecznym. Autor książek: „Chiny od góry do dołu”
(wydanej przez Wojciecha Cejrowskiego w serii „Biblioteka Poznaj Świat”)
i „W cieniu minaretów. Oman”.

76

Marek Pindral

Chińczycy potrafią
przygotować potrawy
ze wszystkiego
Jak to się stało, że wyjechałeś do Chin?
Po prostu od czasu do czasu lubię wykonywać w swoim życiu zwroty i to
był jeden z nich – miałem tutaj sprawy poukładane, stałą pracę na uczelni,
osłonę socjalną itd. i to wszystko zaczęło wyglądać dość przewidywalnie.
Więc to… zostawiłem i poleciałem do kraju, który jest daleko, którego języka
nie znam i gdzie tyle rzeczy drastycznie różni się od tego, do czego jesteśmy
przyzwyczajeni.
Marzyłeś o takiej pracy?
Praca w miejscu z naszej perspektywy tak egzotycznym przestaje być pracą,
bo nawet zajęcia ze skośnookimi studentami, którzy stale mnie czymś zaskakiwali, były rodzajem przygody.
Jakie było Twoje pierwsze zaskoczenie po przyjeździe do Państwa Środka?
Zdziwiłem się, że jest o wiele mniej rowerów, niż przypuszczałem, bo Chińczycy przesiadają się na skutery czy motory i oczywiście kupują coraz więcej
samochodów. No i powietrze czy woda bywały często bardzo zanieczyszczone, o czym co prawda wiedziałem już wcześniej, ale dopiero na miejscu
przekonałem się, jak bardzo może to być uciążliwe, a dla wielu ludzi po prostu tragiczne w skutkach.
Byłeś w Chinach tuż po zakończeniu Igrzysk Olimpijskich. Jaki stosunek
do tej imprezy mają Chińczycy?
To był oczywiście ulubiony temat ich rozmów, podobnie, jak w Polsce niedawne Euro. Ale była pewna różnica – u nas często przewijała się krytyka
owej futbolowej imprezy i związanych z nią nieprawidłowości, a Chińczycy byli z Olimpiady po prostu dumni, co oczywiście było podsycane przez
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tamtejszą propagandę, bo myślący inaczej cały czas są przedstawiani, jako
wrogowie ludu czy zwykli wichrzyciele.
Lubisz chińskie jedzenie? Co możesz powiedzieć o tej kuchni?
Uwielbiam! Nie bez przyczyny mówi się, że Chińczycy potrafią przygotować
potrawy ze wszystkiego, co ma nogi, za wyjątkiem stołu! Prywatnie nazywam ten kraj Imperium Smaków i wiem, że żadne inne miejsce na ziemi nie
będzie już dla mnie takim kulinarnym rajem, jak Chiny. Tysiące produktów,
tysiące przypraw i trudna do zliczenia ilość dań! Na samo wspomnienie cieknie mi ślinka…
A czy to prawda, że w Chinach podczas spożywania posiłków trzeba mlaskać i bekać?
Mlaskaniem i siorbaniem rzeczywiście oznajmiamy, że np. zupa bardzo nam
smakuje. Do bekania i plucia na ulicy coraz więcej młodych Chińczyków ma
już stosunek negatywny. I przy okazji – negatywnie reagują też na nasze
wydmuchiwanie nosa, mimo, że robimy to do chusteczki, bo nie powinno
się tego robić publicznie.
Czy podczas pobytu w Chinach miałeś jakąś ekstremalną przygodę, po
której pomyślałeś sobie „trzeba było siedzieć w domu”?
Te dwa lata to była prawdziwa huśtawka nastrojów – czasami mówiłem sobie, że dość, pakuję się i jutro lecę do Polski, a po pięciu minutach doświadczałem czegoś tak fantastycznego, że chciałem tam zostać do końca życia!
Oczywiście nie podobały mi się przesłuchania przez policję czy konieczność
tłumaczenia, że nie jestem szpiegiem (ktoś doniósł na uczelni, że mogę nim
być). Nie zapominajmy, że to mimo wszystko dalej państwo totalitarne. A do
takich „atrakcji”, jak choćby trzęsienia ziemi, dość szybko przywykłem.
Azja to inny świat, czy różnice kulturowe przeszkadzały Ci podczas pobytu w Chinach?
Już we wstępie do książki piszę, że za przewodniczkę obrałem sobie mantrę
bądź otwarty, bądź otwarty, bo, o czym zresztą też już na początku wspominam, podróżnik nieustannie się uczy i potem dzieli się wiedzą z innymi.
Oczywiście pewne rzeczy mogą niektórych szokować, choćby jedzenie psów,
ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to chyba niesłusznie, bo przecież do
celów konsumpcyjnych służą specjalne, hodowlane psy, tak, jak u nas do
tych samych celów hodowane są inne zwierzęta.
Co poradziłbyś osobom pragnącym wyjechać do Państwa Środka?
Doradzałbym właśnie ową otwartość, bo to ludzie szalenie gościnni, choć
czasami mogą okazywać pewną nieufność w stosunku do „długonosych”
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czy „obcych dusz”, jak nas określają (nie zapominajmy, że Chińczycy wiele
wycierpieli od obcych, także Europejczyków). Pamiętajmy też, że my jesteśmy dla nich taką samą atrakcją, jak oni dla nas, więc trzeba się przyzwyczaić
do bycia oglądanym dosłownie od stóp do głów. Niestety, trzeba też uważać
na kieszonkowców, naciągaczy czy różnej maści oszustów, ale i my nie jesteśmy pod tym względem tacy święci!
A czy planujesz powrót do Chin?
Bardzo bym chciał, bo to przecież kraj olbrzymi, niczym kontynent i niebywale zróżnicowany, więc każda podróż po nim to po prostu jakiś wybór z tej
niebywałej mozaiki przyrodniczo-kulturowej.
Wyjeżdżając do Chin myślałeś już o tym, że napiszesz książkę?
Nie, ale z czasem przybywało notatek, a z setek zdjęć zrobiły się tysiące, bo
nowych przeżyć ciągle przybywało. I po powrocie do Polski zaczęto mnie
wypytywać o to i owo, więc siadłem i zacząłem pisać…
Twoja książka pokazuje Chiny na wsi, od podszewki. Dlaczego?
To trochę nie tak – rzeczywiście jest tam bardzo wiele o wioskach i miasteczkach, gdzie wydaje się, że czas stanął w miejscu, ale są też i wielkie metropolie, góry, rzeki, lasy… Rzecz jasna, to wszystko pokazane nie z perspektywy turysty, ale kogoś, kto wśród tych ludzi żył, z nimi pracował, świętował,
sprzeczał się i godził. Starałem się też „przemycić” informacje o tamtejszej
historii czy kulturze, choć, co często podkreślam, książka podróżnicza to nie
przewodnik czy leksykon. Polecam Czytelnikom zapoznanie się ze wstępem
do mojej książki, który wiele wyjaśnia, można go znaleźć pod tym linkiem:
http://marekpindral.com/menu/my-book-about-china
W jaki sposób nawiązałeś współpracę z Wojciechem Cejrowskim, który
wydał Twoją książkę w serii „Biblioteka Poznaj Świat”?
Cóż, po prostu wysłałem do Wydawnictwa swój tekst i już po trzech dniach
dostałem odpowiedź, że chcą to wydać. Co tu dużo gadać – miłe zaskoczenie!
Myślisz już o następnej książce?
Ona jest już napisana, ale nie chciałbym jej wydawać tak szybko po „chińskiej”. Niech sobie trochę „poleżakuje”. Więcej nie chciałbym zdradzać
w myśl jednego z moich ulubionych powiedzeń, że jeśli chcemy rozśmieszyć
Pana Boga, to opowiedzmy Mu o naszych planach…
Podczas Twojej wizyty w Radzyniu zaplanowane są dwa spotkania. Lubisz takie bezpośrednie obcowanie z czytelnikami?
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Oczywiście, bo dodają energii do dalszych działań no i oczywiście zawsze
z chęcią odpowiadam na pytania. Zdarza się, że nawet dyskutujemy z Czytelnikami, porównując oba kraje, bo i Chiny i Polska przechodzą w ostatnich
latach wiele zmian – o tym, w czym jesteśmy podobni, a co nas różni.
W takim razie nie możemy się już doczekać Twojego przyjazdu do Radzynia. A tymczasem dziękuję za wywiad oraz za to, że przyjąłeś nasze
zaproszenie.
Ja również dziękuję i zapraszam na obydwa spotkania, na których będzie
można nie tylko posłuchać opowieści z Chin, ale i obejrzeć mnóstwo zdjęć…
06.02.2014 r.
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Fot. Paweł Żochowski

Marek Pindral przyjechał do Radzynia z dwoma pokazami.
Na początek w Bibliotece Pedagogicznej spotkał się z mieszkańcami naszego miasta,
gdzie podróżnika powitali: Grażyna Kratiuk i Robert Mazurek.

Fot. Paweł Żochowski

Opowieści o Chinach zgromadziły liczną widownię. Zadecydowała o tym zapewne
renoma „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, ale i zainteresowanie tematem.
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Fot. Paweł Żochowski

Marek Pindral mówił o Chinach interesująco i intrygująco, z wielkim
poczuciem humoru, ale pokazał też ciemne strony Kraju Środka

Fot. Paweł Żochowski

Jeśli ktoś nie był na spotkaniu, powinien poszukać książki Marka Pindrala w księgarniach.
Bo choć sami może nigdy nie pojedziemy do Chin, to Chiny przychodzą do nas
i to w różnych formach. Warto więc je znać „od podszewki”.
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Fot. Aleksandra Lecyk

W piątek 14 lutego Marek Pindral spotkał się z młodzieżą w sali
widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury

Fot. Aleksandra Lecyk

Kuchni chińskiej, którą Marek Pindral uznał „za numer jeden we wszechświecie”
podróżnik poświęcił wiele czasu

9

Barbara Dmochowska
„Australia”

5-6 czerwca 2014 r.

Sala balowa pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Barbary Dmochowskiej

Barbara Dmochowska – urodziła się w 1977 r. Pochodzi z Trójmiasta, część
życia spędziła mieszkając w Sydney, San Francisco, Pradze i Monachium.
Dziś mieszka na kaszubskiej wsi. Tłumacz oraz popularyzator nauk przyrodniczych. Związana z Uniwersytetem Gdańskim. Autorka książki „Australia” wydanej w 2014 r. przez Wojciecha Cejrowskiego w serii „Biblioteka
Poznaj Świat”. Z zamiłowania mama (dwie córki), żona, przyrodnik, amator
rowerów, nart, kajaków, żagli i wędrowania. W podróżach z plecakiem i namiotem nigdy sama, najpierw z siostrą i rodzicami, później z przyjaciółmi,
mężem, teraz z mężem i córkami. Jej ulubione miejsce to… pustka.
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Australia to kraj
fascynującej przyrody
Podróżując wspólnie z mężem po Australii, poruszałaś się siedemnastoletnim samochodem, który u napotykanych tubylców wzbudzał wesołość
albo szczere powątpiewanie. Skąd ten pomysł?
Sam pomysł podróży do i po Australii powstał bardzo spontanicznie, pod
wpływem chwili, poszukiwania odmienności. Zapadła decyzja. Znaleźliśmy się na Antypodach z planem kilkumiesięcznej pracy w Sydney w celu
odłożenia funduszy na realizację podróży po kontynencie, w tym również na
transport do tej podróży. Początkowo nie wiedzieliśmy, czy będzie to samochód wynajęty, czy autobusy…, ale nadarzyła się okazja i mogliśmy kupić
własny samochód. Nie postrzegaliśmy go wtedy jako wątpliwego staruszka.
Był tani, polecany, dobrze wyglądał i miał napęd na cztery koła! Byliśmy
przeszczęśliwi, że mogliśmy stać się jego posiadaczami i chyba patrzyliśmy
na niego jak na wypasioną Toyotę 4x4 z folderów firm oferujących wycieczki
po outbacku.
Zapewne tak wiekowe auto dostarczyło wam dodatkowych przygód i częstych wizyt w warsztatach samochodowych…
Od samego początku podróży, a w zasadzie jeszcze przed jej rozpoczęciem
mieliśmy podwyższony poziom adrenaliny dzięki temu staruszkowi. Rzeczywiście dostarczał wielu dodatkowych przygód i jego przypadki często
decydowały o dalszym biegu podróży. Z perspektywy, to jemu zawdzięczamy wiele niesamowitych przeżyć i odczuć dotyczących Australii.
Żeby tak zwiedzać świat, trzeba być chyba trochę szalonym?
To jest dla mnie w zasadzie trudne pytanie. Szaleństwo jest dla każdego
czymś innym. Chyba dobrze, że każdy ma coś swojego szalonego, to znaczy
ciekawego, coś w czym się realizuje, co daje mu dystans i zmienia perspektywę. Nam pasuje budżetowe podróżowanie, z elementem spontaniczności, do
miejsc wciąż mało zatłoczonych, gdzie nad ludźmi dominuje natura.
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Podróżowaliście według wcześniej ustalonego planu czy zgodnie z zasadą:
„co nam przyniesie nowy dzień”?
Myślę, że i jedno i drugie, tzn. był generalny zarys wyprawy, jednak z powodów niskiego budżetu przygód jakich dostarczał samochód plan był spontanicznie modyfikowany.
Najwyższym szczytem kontynentu australijskiego jest Góra Kościuszki.
Czy podczas swojego pobytu w Australii spotkałaś się z innymi polskimi
śladami?
Co bardzo ważne, spotkaliśmy się z żywymi polskimi śladami, ze wspaniałymi ludźmi, Polakami, którzy służyli nam wielką pomocą i gościnnością,
w Sydney, Melbourne i Adelajdzie. To również dzięki nim tworzyła się nasza
przygoda. Dzisiaj w Australii żyje około stu siedemdziesięciu tysięcy obywateli pochodzenia polskiego. Rzeczywiście najbardziej znaną postacią jest
Paweł Edmund Strzelecki, który zdobył najwyższą górę Australii i ochrzcił
ją Górą Kościuszki. Prowadził liczne badania geologiczne w Australii i na
Tasmanii. Odkrył złoża złota. Nazwiskiem Strzeleckiego nazwano w Australii kilkanaście obiektów, które można spotkać podróżując po Australii lub
też można natknąć się na rzekę, jezioro, szlak odkryty przez Strzeleckiego
i przez niego nazwany.
Kangury i koale to wszystkim znane symbole Australii. Ty jednak spotkałaś pingwiny…
Australia to kraj fascynującej przyrody. Najbardziej rzeczywiście kojarzy się
nam z endemicznymi torbaczami. Jednak zaskakuje na każdym kroku. Pingwiny małe, których kolonia żyje na Wyspie Filipa, w pobliżu Melbourne to
przykład fascynującej niespodzianki przyrodniczej.
Podczas podróży mieliście też bliskie spotkanie z emu…
O bliskim spotkaniu z emu trzeba przeczytać w książce. Mówiąc cokolwiek
zdradzę zbyt wiele. Mogę tylko powiedzieć, że będąc w Australii spodziewaliśmy się zobaczyć emu i tak też się stało wielokrotnie. Nie zakładaliśmy
jednak aż tak bliskiego spotkania, które miało miejsce w drodze z południowego wybrzeża do outbacku.
A widziałaś diabła tasmańskiego?
Jadąc do Australii bardzo chciałam zobaczyć diabła tasmańskiego. Dziś nie
występuje już na kontynencie, a tylko na Tasmanii, lecz i tam ma status gatunku zagrożonego. W czasie wycieczki po wyspie odwiedzaliśmy małe
ogrody zoologiczne, gdzie mieliśmy pierwszy kontakt z tym choć na pozór
milusińskim, to jednak bardzo drapieżnym torbaczem. Napotkani opiekunowie tych zwierząt, jak i leśnicy raczej przekonywali nas o małej możliwości
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spotkania z diabłem na wolności. Jednak Australia sprezentowała nam wiele
niespodzianek i spotkanie z diabłem tasmańskim na wolności było również
jedną z nich.
Czemu zawdzięcza on swoje imię?
Diabeł tasmański swą nazwę zawdzięcza prawdopodobnie imigrantom europejskim, których przerażały nocne odgłosy zwierząt, tym bardziej w zestawieniu z ich ubarwieniem: czarna sierść, czerwonawa wewnętrzna strona
uszu, różowawy ryjek i ostre białe zęby.
Jakie wrażenie zrobiła na Tobie Wielka Rafa Koralowa? Nie bałaś się nurkować wśród rekinów?
Myślę, że dla każdego, kto nurkuje Wielka Rafa Koralowa stanowi pewne
marzenie. Tak było z nami. Na etapie podróży, kiedy udało nam się przejechać outback i zbliżaliśmy się do północnej części wschodniego wybrzeża,
wiedzieliśmy już, że ta rafa jest w zasięgu ręki. Pierwsze nurkowanie dla
mnie było po prostu niewyobrażalnym zachwytem. Musiałam pamiętać o oddychaniu, ponieważ widok zapierał dech w piersiach. W czasie pierwszych
zejść pod wodę nie znałam jeszcze obserwowanych gatunków koralowców
i ryb. Jednak w czasie rejsu i kursu, w którym uczestniczyliśmy uczyliśmy
się o tym podwodnym świecie Wielkiej Rafy Koralowej. Także kolejne zejścia
pod wodę były tym ciekawsze, gdy już wiedzieliśmy, czego wypatrujemy,
również rekinów rafowych, które nie są groźne dla człowieka.
Co wolisz: wybrzeże Australii czy australijski outback?
W moim odczuciu australijski outback jest miejscem magicznym i niepowtarzalnym. Widok czerwonej ziemi wokół siebie, uczucie gorąca, pustki,
Krzyża Południa na rozgwieżdżonym niebie, świadomość oddalenia od
miast Australii i reszty świata i oczywiście kultury aborygeńskiej związanej
z tą ziemią umożliwiają odczucia wręcz tajemnicze. Wybrzeże, oczywiście to
niezurbanizowane, niekończące się puste plaże, ogrom oceanu, świadomość
jego siły i tajemnicy życia, jakie kryje pod powierzchnią są również magiczne. Myślę jednak, że outback przez to, że bardziej niedostępny i wyjątkowo
australijski pozostał mi bliższy.
A jak radziłaś sobie z upałami panującymi szczególnie w centralnej Australii?
Duże zapasy wody to zasada numer jeden. Zawsze trzeba zabierać ze sobą
kilka kanistrów wody pitnej i spożywać ją regularnie zanim jeszcze ogarnie
człowieka uczucie pragnienia. Poza tym oczywiście należy unikać bezpośredniego kontaktu ze słońcem w środku dnia. Oczywiście w centralnej Australii
nie jest łatwo o cień z powodu braku lub ubogiej roślinności. My najgorętszą
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część dnia staraliśmy się spędzać w jadącym samochodzie i chłodziliśmy się
pędem powietrza, gdyż nie mieliśmy luksusu w postaci klimatyzacji. Jak tylko była taka możliwość zajeżdżaliśmy do klimatyzowanych pomieszczeń,
barów lub centrów informacyjnych przy parkach przyrody, czasem też do
basenów na polach kampingowych. Oczywiście upał dokuczał, tym bardziej,
im bardziej zmierzaliśmy na północ i zwiększała się wilgotność powietrza.
Czy planując taką podróż jak wasza, trzeba być bogatym? Czy może pracowaliście gdzieś po drodze, aby móc utrzymać się podczas wyprawy?
Myślę, że dziś podróżowanie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej
i możliwe dla każdego. Wielu ludzi podróżuje za naprawdę skromne środki.
Istnieją portale umożliwiające wyszukanie przelotów i kwater za pół darmo.
My wyjeżdżaliśmy do Australii z kwotą około półtora tysiąca dolarów australijskich, które pozwalały nam na egzystowanie przez pierwsze kilka tygodni w Sydney. Pracowaliśmy dzięki wizie Working Holiday Maker, którą
uzyskaliśmy w Ambasadzie Australii w Warszawie i dzięki niej mogliśmy
podjąć legalną pracę, której znalezienie okazało się dość proste. Po trzech
miesiącach pracy zdecydowaliśmy, że wystarczy nam środków na planowaną podróż. Jak się później okazało, budżet był trochę niedoszacowany i długi odrabialiśmy pracując ponownie w Sydney po zatoczeniu pętli. Zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, mimo, iż możliwości pracy pojawiały
się w czasie naszej podróży, wiedząc, że zarobki oferowane w Sydney, były
znacznie korzystniejsze.
Mówi się, że jak połknie się podróżniczego bakcyla trudno jest przestać.
Czy zatem chciałabyś wrócić do Australii?
Australia z pewnością należy do miejsc bardzo bliskich mojemu sercu, tych,
których chciałabym doświadczyć ponownie. Chcielibyśmy poznane miejsca
pokazać naszym córkom, a jednocześnie poznać te, do których nie dotarliśmy w czasie pierwszej podróży, szczególnie Australię Zachodnią.
Podczas wizyty w Radzyniu będziesz promowała swoją książkę pt. „Australia”. Odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami naszego miasta,
jak również poprowadzisz warsztaty podróżnicze dla dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 2. Co będziecie na nich robili?
Bardzo się cieszę, że spotkam się z mieszkańcami Radzynia, jak i z młodzieżą
szkolną. Wiem, że obie grupy odbiorców mają duże doświadczenie w spotkaniach z autorami i ludźmi podróży, także mam nadzieję, że moja opowieść przypadnie Wam do gustu. Będę prezentowała książkę „Australia”,
opowieść, z której powstała. Z młodzieżą spotkanie będzie miało charakter
bardziej warsztatowy. Do rozmowy o Australii posłuży nam zarówno prezentacja jak i australijskie pamiątki. Wykonamy również własne pamiątki,
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w postaci malowideł naskalnych, bumerangów, czy okładek do własnych
książek o charakterze reportażu z podróży.
Zatem już nie możemy się doczekać. Tymczasem dziękuję Ci za wywiad
oraz za to, że przyjęłaś moje zaproszenie do Radzynia.
Bardzo serdecznie dziękuję za wywiad i zaproszenie, które jest dla mnie
ogromnym zaszczytem. Do zobaczenia.
29.05.2014 r.
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Fot. Paweł Żochowski

Australia to wspaniały kraj, szybko można się w nim zakochać – mówiła
Barbara Dmochowska podczas spotkania z mieszkańcami Radzynia

Fot. Paweł Żochowski

Podróżniczka zabrała wszystkich w pełną niespodzianek wyprawę
(starym 17-letnim Subaru) wokół wschodniej połowy Australii
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Fot. Paweł Żochowski

Drugiego dnia pobytu w Radzyniu Barbara Dmochowska przeprowadziła
warsztaty podróżnicze dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2. Podróżniczka zaprezentowała
m.in. jak grać na didgeridoo – instrumencie wykonanym przez termity.

Fot. Paweł Żochowski

Każdy mógł się przymierzyć do rzutu bumerangiem
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Fot. Paweł Żochowski

Uczniowie ozdabiali metodą kropkową papierowe bumerangi

Fot. Paweł Żochowski

Spotkanie zakończyło się zrobieniem wspólnego zdjęcia. Na pewno będzie
przypominało ciekawą wyprawę do Australii, może w przyszłości
zainspiruje kogoś z tej grupy do odwiedzenia tego „niezwykłego miejsca na ziemi”

10

Krystyna Choszcz
„Moja Afryka”

24 lipca 2014 r.

Izba Regionalna w Białej k. Radzynia Podlaskiego
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Fot. archiwum Krystyny Choszcz

Krystyna Choszcz – prezes Fundacji Freespirit, mama 3 córek. Najstarsza
z nich – Kinga (pseudonim podróżniczy „Freespirit”), która wraz ze swym
partnerem zrealizowała podróż autostopem dookoła świata, podobno od
mamy zaraziła się podróżniczą pasją. Po tej podróży powstała książka „Prowadził nas los”. Potem kolejna podróż Kingi i „Moja Afryka” nagrodzona
Bursztynowym Motylem.
Krystyna Choszcz z pierwszego wykształcenia i talentu jest plastykiem,
z pasji zostaje pedagogiem. To 25 lat szczególnej podróży. Realizacja autorskiego programu wychowania artystycznego… wystawy, przedstawienia
chyba na wszystkich scenach gdańskich teatrów, reprezentowanie Polski
na Światowych Finałach Odysei Umysłu w kilku Stanach USA, Eurofestival
w Czelabińsku, wycieczka z wychowankami na granicę Europy z Azją na
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Uralu, workcampy z wolontariuszami z różnych stron świata, międzynarodowe wymiany dzieci i młodzieży, letnie obozy w Uzbekistanie. I udział
wraz z dwiema uczennicami w programie edukacyjno-charytatywnym
w Tanzanii.
Śmierć Kingi, wolnego ducha, w trakcie odbywania wymarzonej podróży po Afryce stała się zwrotem w jej życiu. Powstaje Fundacja Freespirit.
Krystyna Choszcz realizuje podróż śladami Kingi i kolejne wyjazdy do Burkina Faso i Ghany, by zamieszkać w rybackiej miejscowości Moree, by lepiej
poznać tamtejsze życie i różne aspekty kultury – kolory Afryki.
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Afrykanie mają na głowie
cały świat
„Afrykański Tydzień w Radzyniu Podlaskim” już za nami. Jak zapamięta
Pani czas spędzony w naszym mieście?
Było fantastycznie. Razem z dziecięcym zespołem „Freespirit” z Ghany
wzieliśmy udział w całkowicie innym projekcie niż dotychczas. Czas spędzony w Radzyniu stanowił dla nas swego rodzaju twórcze wakacje z bardzo ciekawym programem. Z tego też względu bardzo nam się to podobało.
Ciekawe było też to, że spaliśmy w szkole (I LO w Radzyniu Podlaskim),
mając pod ręką salę gimnastyczną oraz sprzęt sportowy, czego dzieci u siebie na co dzień nie mają. Ponadto jestem pod wrażeniem piątkowego występu na pl. Wolności, a w szczególności tego, jak polskie dzieci zatańczyły
afrykański taniec. To było bardzo przyjemne do oglądania, bo wiem, że nauczenie się afrykańskiego tańca jest bardzo trudne. Dzieci z Ghany ćwiczą
praktycznie całe życie – najpierw razem z mamą na plecach, następnie przy
różnych okazjach i jeszcze potem na ciężkich treningach. Młodzi radzynianie mieli na naukę tańców kilka dni, tym bardziej jestem pełna podziwu dla
nich. Niezapomniane były też zawody sportowo-rekreacyjne, przygotowane
perfekcyjnie w każdym momencie. Cudowne było też – co przywróciło moje
dawne wspomnienia – spotkanie w Izbie Regionalnej, mieszczącej się w starej szkole w Białej, przygotowane razem z Kołem Gospodyń Wiejskich. Miło
było patrzeć jak Panie angażują się w życie społeczności lokalnej, realizując
swoje życiowe pasje, a tym samym przypominają kulturę naszych przodków. W dzisiejszych czasach jest to bardzo ważne. Podobną misję realizuje
zespół „Freespirit”.
Bardzo miło słyszeć tyle ciepłych słów, przejdźmy może jednak teraz do
podróży. Kiedy po raz pierwszy wyjechała Pani do Afryki? W jakich było
to okolicznościach?
Do Afryki pierwszy raz wyjechałam zimą 2006 r. Udałam się do Tanzanii
z dwiema uczennicami z mojej klasy, biorąc udział w projekcie edukacyjnocharytatywnym.
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Dla wielu Polaków, tak przynajmniej mi się wydaje, podróż do Afryki jest
porównywalna z wyprawą na księżyc. Nie bała się Pani tam wyjechać?
Do Tanzanii nie, gdyż jest to kraj bardzo rozwinięty turystycznie i przez cały
czas jest tam mnóstwo ludzi z różnych stron świata. Zresztą gdybym się bała,
to bym nie zabrała tam swoich uczennic. Bardziej bałam się jechać później
do Ghany czy na Wybrzeże Kości Słoniowej. Praktycznie wtedy nic nie wiedziałam o tych krajach i miałam w sobie taki naturalny lęk przed nieznanym.
Kieruje Pani Fundacją Freespirit. Dlaczego Pani ją założyła?
Z wielu powodów. W tamtym momencie był to przede wszystkim spontaniczny głos serca. Nie tylko mój, ale również całej rodziny i przyjaciół. Moja
córka wyjeżdżając do Afryki nie była ubezpieczona, gdyż po pierwsze było
to bardzo drogie, a po drugie Kinga nie wiedziała, na jak długo tam jedzie.
Gdy okazało się, że jest chora na malarię mózgową i są potrzebne pieniądze na leczenie, zorganizowaliśmy zbiórkę. Jej partner Radek rzucił szybko
taką informację do Internetu. Zaczęły napływać środki z przeznaczeniem
na leczenie Kingi, które było bardzo drogie. Po śmierci córki pozostało nam
trochę zebranych funduszy i zastanawialiśmy się, co z tym zrobić. W ten sposób wpadliśmy na pomysł założenia fundacji, która pomagałaby dzieciom
z miejscowości Moree, z której pochodziła Malaika – dziewczynka wykupiona przez Kingę z niewolniczej pracy. Następnie postanowiliśmy pojechać do
Ghany, by zobaczyć ostatnie miejsca odwiedzone przez Kingę, której prochy
zostały częściowo rozsypane w oceanie. Kolejnym powodem założenia Fundacji Freespirit była Malaika. Chcieliśmy bardzo jej pomóc, jednak wsparcie
tylko jednej osoby nie miało sensu. Bo jak uczyć w szkole, w której tylko jedna osoba ma książki i przybory szkolne? Należało całej klasie kupić podręczniki, a nie tylko jednemu dziecku. W ten sposób zaczeliśmy opieką otaczać
większą grupę dzieci.
Czyli można powiedzieć, że śmierć Kingi była punktem zwrotnym w Pani
życiu?
Zdecydowanie tak. Do tego czasu pracowałam w szkole i tak naprawdę jeszcze nie planowałam odejść z niej. W związku z nagłą śmiercią Kingi, mając
w zasadzie już wymagany wiek, mogłam przejść na emeryturę. Od tego momentu w pełni poświęciłam się pracy w powstałej właśnie Fundacji Freespirit. Zaczeliśmy organizować wyjazdy do Ghany oraz sprawować opiekę nad
afrykańskimi dziećmi z miejscowości Moree.
W pewnym sensie jest Pani rozdarta między Polską a Ghaną?
Coś w tym jest. Dużą część mojego czasu zajmuje mi praca na rzecz afrykańskich dzieci, a przecież mam jeszcze rodzinę i wnuczki. Także moje życie wypełnione jest różnymi projektami – projekt „Afryka” albo projekt „Babcia”.
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Jaka była Kinga? Proszę opowiedzieć o jej podróżach.
Kinga była urodzona pod znakiem barana i chyba też była uparta jak taki
baran. Od dziecka z uporem dążyła do wyznaczonego celu, zawsze potrafiła postawić na swoim, a przy tym była bardzo pracowita, zaradna. Będąc
w ósmej klasie, po raz pierwszy samodzielnie pojechała do Niemiec. Zanim
jednak do tego doszło, musiała sobie załatwić paszport. Przypomnę tylko,
że były to czasy, gdy w kolejce po paszport trzeba było stać kilka dni. Córka wpadła na pomysł, że powie oczekującym w kolejce, że idzie do mamy.
Wszyscy jej uwierzyli, a ona w ten sposób ominęła całą kolejkę i bardzo szybko sama załatwiła sobie paszport.
W swoją pierwszą samodzielną podróż autostopem wyruszyła gdy miała
16 lat. Brała wtedy udział w obozach wolontariackich, najpierw w Polsce,
a później już za granicą. W latach 1998-2003 zrealizowała podróż autostopem
dookoła świata, opisaną w książce „Prowadził nas los”. Później pojechała
jeszcze do Afryki. Zawsze prowadziła szczegółowe pamiętniki, dzięki którym już po jej śmierci zostały wydane książki „Moja Afryka” oraz „Pierwsza
wyprawa. Nepal”.
A jaka jest Ghana i Moree?
Gdy pojechałam tam pierwszy raz, byłam w szoku. Życie w tym kraju wygląda całkowicie inaczej niż u nas. Pierwsze, co uderzyło mnie, kiedy wysiadłam
na lotnisku w Akrze – stolicy Ghany, to gorąco i wilgoć. Potem na każdym
kroku obserwujemy kulturę zupełnie odmienną od naszej. Takim pierwszym
małym szokiem kulturowym jest spostrzeżenie, że Afrykanie mają na głowie
cały świat – ludzie noszą tak wszystko, co się tylko da.
Stolica jest miastem dość ładnym, bardziej cywilizowanym. Natomiast Moree wygląda inaczej. Jest bardzo ładnie położone na wzgórzach. Jednak dochodzi tam tylko jedna asfaltowa ulica, w dodatku urywająca się na początku
miejscowości. Potem są już jedynie gliniane drogi. Najpierw szersze, gdzie
jeszcze mogą przejechać samochody, a potem już tylko wąskie uliczki, którymi można poruszać się pieszo. No i to życie toczące się na zewnątrz domów.
Ludzie robią tam wszystko – myją dzieci, karmią je, gotują pożywienie, wędzą ryby... Całe życie toczy się na zewnątrz, na widoku. Na początku był to
dla mnie taki żywy teatr, do którego jednak z czasem się przyzwyczaiłam.
Fundacja w Moree prowadzi bibliotekę…
Tak, mamy bibliotekę. Przy niej powstał i funkcjonuje dziecięcy zespół „Freespirit”, który jest właśnie ambasadorem „Afrykańskiego Tygodnia w Radzyniu Podlaskim”.
Proszę coś powiedzieć o zespole?
Zespół „Freespirit” trenuje przez cały rok, jednak gdy zbliża się wyjazd do
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Polski zajęcia są bardziej intensywne. W projekt zaangażowanych jest około
30 dzieci. W tym roku, ze względu na fundusze, do Polski przyjechało tylko
siedem osób, natomiast w ubiegłym było 13. Wyboru dzieci dokonujemy ze
względu na charakter pobytu w Polsce. W tym roku na samym początku
braliśmy udział w dwóch festiwalach, dlatego pod uwagę braliśmy przede
wszystkim talenty muzyczno-bębniarsko-taneczne. Ważne było też zaangażowanie dzieci w bibliotece oraz w pomoc własnej rodzinie. To właśnie
dzieci z zespołu opiekują się naszą biblioteką, gdzie m.in. zamiatają obejście, sprzątają, myją stoliki… Dbają też o stroje. Sama ta czynność jest bardzo
skomplikowana, bo w Ghanie po każdym występie grubsze stroje muszą być
przewietrzone, a pozostałe wyprane. No ażeby coś wyprać, najpierw trzeba
przynieść wodę i zorganizować mydło. Dlatego do Polski przyjeżdżają dzieci
nie tylko najbardziej utalentowane, ale też najbardziej pracowite i zdyscyplinowane. Muszą też jeszcze umieć dobrze mówić po angielsku.
Czy łatwo jest zorganizować wyjazd afrykańskich dzieci do Polski?
Organizacja przyjazdu zespołu „Freespirit” do Polski była bardzo skomplikowanym procesem. Staraliśmy się o to przez trzy lata i dopiero w ubiegłym
roku nam się to udało. Najpierw należało dzieciom wyrobić akty urodzenia,
a jeszcze wcześniej uzgodnić z rodzinami, jak naprawdę mają brzmieć ich
imiona oraz kiedy dzieci przyszły na świat. Potem czekaliśmy na akty urodzenia. Jak już je mieliśmy, należało zebrać całą pozostałą dokumentację potrzebną do wyrobienia paszportów. A do tego były potrzebne dokumenty rodziców, którzy nie mają dowodów osobistych tylko posiadają karty do głosowania. Niektórzy rodzice mieli inne nazwiska niż dzieci. Wtedy musieliśmy
iść do notariusza by potwierdzić, że dane osoby są rodzicami konkretnego
dziecka. Do zdobycia wizy należało przedstawić dokumentację od organizatorów pobytu afrykańskich dzieci w Polsce. Ponadto musieliśmy uzyskać
pozwolenie na wyjazd z Ghany, a przy tym udowodnić, że nasza Fundacja
prowadzi zespół, który naprawdę działa. Po latach kolonializmu i niewolnictwa Ghanijczycy bardzo się boją, że dzieci zostaną sprzedane w Europie,
bądź same uciekną. Naprawdę wszystko sprawdzają, nawet to, czy dzieci
trenowały, czy naprawdę potrafią tańczyć.
No i zbieranie wszystkich dokumentów nie jest takie łatwe, jak u nas w kraju.
Urzędnicy uważają, że skoro grupa chce wyjechać z Ghany, to znaczy, że ma
pieniądze. A skoro ma pieniądze, to jest to powód do tego, żeby poprosić
o dodatkową zapłatę za wystawienie kolejnego dokumentu…
Co najbardziej lubi Pani w Afryce?
Tak naprawdę to lubię odpoczywać pod palmami i obserwować, jak występuje zespół „Freespirit”. Bardzo często jeździmy z występami do okolicznych
miejscowości, gdzie turyści chętnie do nas przychodzą i robią sobie z dziećmi
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zdjęcia. Wtedy czuję dumę, że to ja przyczyniłam się do tego, że te dzieci tak
super tańczą, że dają coś właśnie ludziom, którzy przyjechali z innych części
świata. Lubię też momenty, kiedy po treningu pod palmami dzieci wskoczą
sobie do oceanu i kąpią się pod okiem ratowników. Całkowicie mogę się wtedy zrelaksować i obserwować. Szumią palmy, ocean… Piękny to czas.
Czy Afryka, Ghana zmienia się? Jak Pani to widzi z perspektywy swoich
wieloletnich wyjazdów na ten kontynent?
Zdecydowanie zmienia się na lepsze. Widać to nawet w samym Moree,
w którym spędzam najwięcej czasu. Gdy przyjechałam tam pierwszy raz, to
światło było tam tylko czasami. Niedawno w miejscowości tej postawiono
mnóstwo dużych solarnych lamp. Powstają nowe stacje benzynowe, sklepy
z telewizorami, z przeróżnymi artykułami gospodarstwa domowego. Są też
nowe bary, w których można kupić na przykład kiełbaskę z grilla, co jeszcze jakiś czas temu było nieosiągalne. No i przede wszystkim zmienia się
mentalność Afrykańczyków. W Moree, gdzie 90% mieszkańców trudni się
rybołówstwem, coraz trudniej jest wyżyć z tego zajęcia. Dlatego pojawia się
większa świadomość potrzeby edukacji dzieci, co pozwala z optymizmem
patrzeć na kontynent afrykański.
Dziękuję za rozmowę oraz za to, że przywiozła Pani do nas te wspaniałe
dzieciaki.
Ja również bardzo dziękuję, przede wszystkim za wspaniały tydzień spędzony tu w Radzyniu Podlaskim. Dla mnie i dzieci z Ghany każdy dzień
z Wami był wyjątkowy. Dziękujemy za opiekę i wszystkie wakacyjne atrakcje – zawody sportowe, las, konie, ognisko, basen, lody… lista długa, którą
kończy lekcja wychowania fizycznego na sali gimnastycznej. Zabieramy ze
sobą mnóstwo pięknych wspomnień, a zostawiamy uśmiech afrykańskich
dzieci z zespołu „Freespirit”.
27.07.2014 r.
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Fot. Robert Mazurek

10. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” miała wyjątkową formę. W dniach
21-28 lipca trwał „Afrykański Tydzień w Radzyniu Podlaskim”, którego ambasadorami byli:
podróżniczka Krystyna Choszcz i dziecięcy zespół „Freespirit” z Ghany
(stoją od lewej: Stephen Acquah, John Mensah, Salomay Effum, Joana Mensah, Emmanuel
Akontsen, Krystyna Choszcz, Mary Amissah i Francisca Kakraba).

Fot. Robert Mazurek

Program „Afrykańskiego Tygodnia w Radzyniu Podlaskim” był bardzo bogaty.
Cztery dni w Radzyńskim Ośrodku Kultury trwały warsztaty taneczno-bębniarskie.
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Goście z Ghany wzięli udział m.in. w zawodach sportowo-rekreacyjnych z mieszkańcami
Radzynia i gminy Radzyń. Afrykańczycy okazali się w nich bezkonkurencyjni.

Fot. Paweł Żochowski

Krystyna Choszcz w Izbie Regionalnej w Białej opowiedziała o Afryce,
którą poznała wędrując śladami zmarłej na malarię mózgową córki Kingi
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Fot. Paweł Żochowski

Punktem kulminacyjnym „Afrykańskiego Tygodnia w Radzyniu Podlaskim”
był efektowny występ na pl. Wolności

Fot. Paweł Żochowski

Zespół „Freespirit” zaprezentował tradycyjne tańce afrykańskie
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Występ bardzo się spodobał radzynianom, którzy nie tylko tłumnie przybyli,
nagradzali wykonawców gorącymi brawami, ale po występie
trudno było się im rozstać z sympatycznymi Afrykańczykami

Fot. Robert Mazurek

W kościele Św. Trójcy zespół „Freespirit” odśpiewał – i można powiedzieć: odtańczył – dwie
pieśni w czasie dziękczynienia po komunii, a po zakończeniu liturgii dał krótki koncert pieśni
religijnych. Afrykańczycy w ten sposób dziękują Panu Bogu za wszystko, wypraszają łaski
takimi modlitwami – żywiołowymi, radosnymi.
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Wojciech Cejrowski
„Ale Meksyk!”

25 września 2014 r.

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Wojciecha Cejrowskiego

Wojciech Cejrowski – urodzony 27 czerwca 1964 r. w Elblągu. Podróżnik,
poszukiwacz ginących plemion Amazonii, osobowość telewizyjna, popularny dziennikarz radiowy, pisarz i publicysta, satyryk... a z zawodu cieśla. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i jednocześnie historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie oraz socjologię
i archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Cejrowski przerwał naukę,
a studiowanie socjologii kontynuował dopiero w 2010 r., kiedy też obronił
licencjat i podjął studia magisterskie. Doskonale zna dwa języki obce: hiszpański i angielski, porozumiewa się także po rosyjsku i portugalsku. W telewizji Wojciech Cejrowski pojawiał się po raz pierwszy u boku Wojciecha
Manna w programie „Non Stop Kolor”. Współprowadził go od 1992 do
1994 r. Przez następne dwa lata tworzył własny „WC Kwadrans”, który cieszył się 3-milionową oglądalnością. Jednocześnie prowadził program muzyczny „Stajnia…” w TVP1.
Wojciech Cejrowski jest znany przede wszystkim jako podróżnik. Od
20 lat organizuje wyprawy w najdziksze zakamarki naszej planety. Był w 40
krajach na 6 kontynentach. Najczęściej jeździ do Amazonii. Zawsze w konkretnym celu: by ostatnich wolnych Indian ocalić od zagłady i zapomnienia. Tworzy dokumentację ginących plemion i ludów pierwotnych. Wielokrotnie płynął indiańskimi pirogami w głąb dziewiczej puszczy, przez całe
tygodnie pozbawiony kontaktu z cywilizacją. A potem mieszkał wśród In-
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dian i żył tak jak oni: budował szałasy, chodził na polowania, jadł to co oni
lub... razem z nimi głodował. Wszystko po to, by zdobyć i ocalić wiedzę na
temat ludów żyjących wciąż w epoce kamiennej.
W latach 1996-1997 zrealizował cykl 30 reportaży z wypraw do Ameryki Południowej – „Podróżnik”. W roku 1997 związał się ze stacją RTL7,
gdzie m.in. tworzył talk-show „Piękny i Bestia” wspólnie z Alicją Resich-Modlińską. Od 2006 r. Cejrowski prowadzi w TVP2 relacje ze swoich podróży
w cyklu „Boso przez świat”. W radiu zadebiutował w 1991 r. Był związany
z Radiem KOLOR, gdzie wspólnie z podróżniczką Beatą Pawlikowską prowadził słynną audycję „Aeroplan”.
Wojciech Cejrowski wydał 8 książek. Trzy z nich („Kołtun się jeży”,
„Młot na lewicę” i „Sól do oka”), to pozycje z dziedziny publicystyki i humoru politycznego. Pięć pozostałych („Podróżnik WC”, „Na końcu Orinoko”,
„Gringo wśród dzikich plemion”, „Rio Anaconda” i „Wyspa na prerii”), to
książki podróżnicze.
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Lubiłem grzebać
w gdańskiej szafie Halika
Jakie było Pana pierwsze skojarzenie, gdy dowiedział się Pan, że będzie
występował w Radzyniu Podlaskim? Był może już Pan kiedyś w naszym
mieście?
Pierwszym skojarzeniem była Biała Podlaska, gdyż tam akurat byłem niedawno z występem dla studentów. Po chwili zorientowałem się, że to Radzyń, ale najważniejsze było, że coś podlaskiego, gdyż Podlasie na równi
z Podkarpaciem uważam za najporządniejszy pod względem moralnym obszar naszego kraju w jego obecnych okrojonych granicach.
Przed przyjazdem do Radzynia sprawdzałem w moich archiwach, czy znajdę jakiś stary scenariusz poprzedniego występu. Wydawało mi się, że w czasach „WC Kwadransa” czyli dwadzieścia lat temu, byłem już u Państwa
z występem, ale... nie byłem.
„Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” wyrosły z serii książek „Biblioteka Poznaj Świat” powstającej pod Pana czujnym okiem. Skąd wziął się
pomysł na ten cykl wydawniczy?
Moja książka „Gringo wśród dzikich plemion” była pierwsza. Wydawcy najpierw nie podobało się, że mam zamiar sam przygotowywać wszytko do
druku, sam zadbać o okładkę, o fotografie, o mapy, o grafikę w książce – zazwyczaj jest to robota wydawcy, ale kiedy zobaczył efekt końcowy, natychmiast zaproponował bym z tego zrobił serię i przysłał mi książkę Pana Uryna
na temat Mongolii. Od tamtych wydarzeń minęło 11 lat i jesteśmy przy trzydziestej książce w serii.
Czy którąś z książek „Biblioteki Poznaj Świat” lubi Pan szczególnie? Może
ma Pan ulubionego autora?
Och tak, mam opinię – jednych autorów lubię lub cenię bardziej, innych
mniej – ale nie wypada mi publicznie o tym gadać, skoro jestem ojcem całej tej serii. Bo to tak jakby ojciec rodziny wielodzietnej publicznie mówił,
że jednego z synów kocha bardziej od pozostałych. Mam w tej serii wszyst-
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kie książki, które napisał Tony Halik – bardzo lubiłem pracę nad ich wydaniem, niezbędne do tego spotkania przy winie z Elżbietą Dzikowską. Lubiłem grzebać w gdańskiej szafie Halika, gdzie na dnie miał pochowane całe
sterty niepublikowanych zdjęć. A najbardziej lubiłem prace archeologiczne
nad Jego tekstami. Bo Halik to prawdziwy gawędziarz i uwielbiał opowiadać
po wielokroć te same historie. Za każdym razem coś w nich zmieniał, kiedy
opowiadał to samo po raz kolejny, niekiedy przypominał mu się jakiś nowy
szczegół, a o innym zapominał. Czytając wiele wydań jego książek musiałem
doprowadzić te opowieści do wersji najpełniejszej łącząc ze sobą wszystkie
drobne elementy opowiadane to tu to tam.
Jakie warunki musi spełniać maszynopis, by wejść do kanonu książek „Biblioteki Poznaj Świat”?
Maszynopis musi być napisany na komputerze (śmiech), musi być wydrukowany na papierze, a potem przesłany do wydawcy. Czytamy, robimy notatki na marginesach i najczęściej odrzucamy. Ale... mamy też dobrą rękę do
debiutantów. Ostatnim był Pan Marek Pindral, który doskonale opowiada
i jego książka o Chinach... niecodzienna, bardzo dobra. Drugą książkę napisał o Omanie i też jest ciekawa, ale niestety nie wyjdzie w mojej serii, gdyż
Autor zerwał mi się ze sznurka na etapie redakcji tekstu. Chciał, by wszystko
było wydrukowane dokładnie tak jak On to napisał, a ja uważam, że redakcja tekstu jest ważna i od tego moja osoba by zadbać o poprawki tam, gdzie
tekst tego wymaga. Bardzo żałuję, że nie dojdzie do publikacji drugiej książki
Pana Pindrala u nas, ale z drugiej strony na każdej książce z tej serii napisano: Dbamy o markę – wydajemy tylko dobre teksty. Poprawiamy tekst tam,
gdzie trzeba poprawić. Nie przepuszczam Autorowi knotów nawet jeśli Autor będzie tych knotów bronił i groził zerwaniem umowy.
Jest Pan pisarzem, podróżnikiem, dziennikarzem, kabareciarzem. Które
z tych zajęć sprawia Panu największą przyjemność i pożytek?
Kabareciarzem nie jestem i nie cierpię polskiego kabaretu. Ja kocham amerykański stend up, czyli tego samotnego wojownika z mikrofonem w ręku, bez
dekoracji, bez rekwizytów, samotnego człowieka, który wychodzi na salę
gdzie jest kilkaset osób i musi dać radę. Musi ich bawić skutecznie przez półtorej godziny. Sam z mikrofonem na pustej scenie – to jest coś! A kabarety to
niestety najczęściej facet w ogromnych okularach i powyciąganym swetrze,
który udaje starą babę.
Największy pożytek? W jakim sensie? Duchowym czy finansowym, czy jakim? A jeśli chodzi o przyjemności to ja najbardziej lubię nic nie robić, ale nie
mam na to czasu, gdyż zawsze mam coś do roboty, za co oczywiście Bogu
dziękuję, gdyż mógłbym w tym czasie gnić na bezrobociu, więc z dwojga
złego to już lepiej mieć za dużo na głowie, niż nic, nie? No!
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Od 25 lat podróżuje Pan po świecie. Kiedy Cejrowski-turysta zmienił się
w Cejrowskiego-podróżnika i antropologa?
Nigdy nie byłem turystą. Od samego początku były to wyjazdy do roboty,
najpierw archeologiczne, fotograficzne, a ostatecznie antropologiczne, ale turystycznie jakoś nigdy w życiu.
Czy to prawda, że sprzedał Pan lodówkę, aby mieć pieniądze na pierwszą
wyprawę?
Tak i w dodatku nie była to moja lodówka, gdyż byłem wówczas szczawiem.
Sprzedałem lodówkę mojej Mamy, a po powrocie z wyprawy odkupiłem jej
nową z Pewexu za dolary, najlepszą jaka była na rynku w komunistycznym
kraju.
Podróżując co roku „na drugi koniec globusa”, żyje Pan chyba jakby
w dwóch światach. Czy ciężko się jest przestawić z dżungli z powrotem na
Europę i Polskę?
Przyzwyczaiłem się. Panu też nie jest ciężko zamieniać służbowe buty na domowe kapcie, bo się Pan przyzwyczaił. Więc ja sypiam normalnie niezależnie
od tego czy w łóżku czy w hamaku i trawię normalnie niezależnie od tego czy
to zupa z małpy, czy rosół z kury.
Odbył Pan kilkadziesiąt wypraw do 60 krajów, spędził w sumie już kilkanaście lat w dżunglach i na pustyniach, rzekach oraz w miastach całego świata.
Czy z przygód, przeżyć, chwil zapamiętanych, wyłania się jakaś jedna, która
szczególnie Panu utkwiła w pamięci?
Nie. Wyłania się ich całe stado. I dlatego piszę książki.
Dokumentuje Pan ostatnie plemiona Amazonii, które jeszcze nie porzuciły
swojej tradycji, języka i kultury. Co Pan będzie robił, kiedy z powierzchni
ziemi znikną ostatnie tradycyjne plemiona i puszcza amazońska?
Myślę, że wtedy będę już w raju, w najgorszym razie w czyśćcu.
Czy myślał Pan kiedyś na poważnie o tym, żeby zamieszkać w Amazonii na
stałe, nie wracać już do Polski?
Nie wracać? Szanowny Panie, Polska to nie jest dworzec, na który można nie
wracać. Polska stanowi obowiązek, jak matka. Dorosły człowiek wyprowadza
się od mamusi, ale nadal o nią dba, odwiedza, troszczy się, opiekuje...
Lubi Pan powtarzać: Polska to moja matka, a Ameryka Południowa to moja
żona…
Tak, bo to dobra metafora. Ludzie często mają pretensję do mnie że ja „taki patriota” jednocześnie mieszkam za granicą. No to wtedy opowiadam im o tym
wyprowadzaniu się dorosłego człowieka z domu rodziców. To, że się człowiek ożenił, nie oznacza, że przestał kochać matkę.
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Jak wygląda dzień Wojciecha Cejrowskiego w Polsce, a jak w Ameryce
Południowej?
Zaczynam od pacierza.
Czy są jeszcze takie miejsca, gdzie chciałby Pan pojechać?
Na księżyc. Może dożyję lotów wycieczkowych. Na razie można się wybrać
na orbitę, ale za dwadzieścia lat, może da się i na księżyc.
Dziękuję za rozmowę i życzę Panu, by zrealizował swoje wszystkie podróżnicze marzenia.
2.10.2014 r.
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Fot. Anna Wasak

Wizyta Wojciecha Cejrowskiego w Radzyniu rozpoczęła się od konferencji prasowej

Fot. Tomasz Młynarczyk

Wojciech Cejrowski w prawie dwugodzinnym programie prowadzonym
w stylu stand-up comedy pokazał mniej znane oblicze – satyryka,
humorzysty i… świetnego aktora komediowego
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Ponad 700-osobowa publiczność zgromadzona w radzyńskim
I Liceum Ogólnokształcącym co chwilę wybuchała śmiechem

Fot. Paweł Żochowski

Zebrani wysłuchali opowieści o Meksyku, ale nie tylko… Znane powiedzenie
„Ale Meksyk!” ma znaczenie, które świetnie nadaje się do komentowania
naszej polskiej rzeczywistości.

119

Radzyń Podlaski miejscem światowych spotkań

Fot. Anna Wasak

Po występie Wojciech Cejrowski odpowiadał na pytania publiczności.
Nie szczędził też czasu na podpisywanie książek, rozmowy indywidualne
z czytelnikami, pozowanie do zdjęć.

Podróżnik był usatysfakcjonowany radzyńskim spotkaniem,
o czym następnego dnia napisał na swoim profilu Facebook
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„Madagaskar. Tomek na Czerwonej Wyspie”

16 stycznia 2015 r.

Radzyńska Izba Regionalna (pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim)
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Fot. archiwum Tomasza Owsianego

Tomasz Owsiany – urodził się w 1984 r. w Toruniu. Jest absolwentem filologii romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, z wykształcenia tłumaczem konferencyjnym, a z różnych powodów – pracownikiem korporacji.
W 2011 r. znużony biurową rutyną rzucił pracę i przeniósł się na dziewięć
miesięcy na Madagaskar, by na misji w niewielkiej mieścinie Mampikony
uczyć języka francuskiego. Pracował, podróżował i poznawał malgaskie realia.
Nazywa siebie „kiełkującym podróżnikiem”, bo – jak twierdzi – na miano podróżnika trzeba sobie zasłużyć. Szykuje się już do kolejnej wyprawy.
Jest miłośnikiem przyrody, który najpełniej odpoczywa w lesie i na górskich
szlakach. Szczególnie lubi włóczyć się samotnie po Beskidach.
W czerwcu 2014 r. zadebiutował książką „Madagaskar. Tomek na Czerwonej Wyspie” wydaną nakładem Wydawnictwa „Bernardinum” w serii
„Biblioteka Poznaj Świat” powstającej pod czujnym okiem Wojciecha Cejrowskiego.
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Chciałem ożywić oglądane
zdjęcia z dalekich krajów
Zanim wyjechałeś na Madagaskar, byłeś pracownikiem korporacji. Co skłoniło Cię do – jak to napisałeś w swojej książce – kupna biletu lotniczego
i otwarcia jednego z najwspanialszych rozdziałów w życiu?
Świat mnie ciekawił – to banalne stwierdzenie, ale nieodzowne. Odkąd skończyłem dwadzieścia lat, zawsze miałem w szufladzie przynajmniej jeden bilet
lotniczy na najbliższe miesiące i sporo jeździłem po Europie. A potem nabrałem ochoty na więcej. Chciałem ożywić oglądane zdjęcia z dalekich krajów;
marzyłem, żeby choć raz znaleźć się w dżungli i zamieszkać wśród ludzi, którzy nie znają jabłek ani Batmana. Bodźcem do wyjazdu była natomiast sama
korporacja: miałem jej wyżej uszu. Wbrew temu, co z uporem ładuje się do
głowy pracownikom wielkich firm, praca w korporacji jest tylko wyższym stadium dziergania przy taśmie. Rutyna, procedury, biurokracja zjadająca własny ogon i pseudo wiedza, która w większości nie przydaje się poza daną firmą. Poczułem wyraźnie, że szkoda na to życia i że czas zrekompensować sobie
dwa jałowe lata cennymi przeżyciami. Przygodą i wielką podróżą.
Skąd wziął się u Ciebie pomysł wyjazdu właśnie na misje? Co tam robiłeś?
Z przypadku. Kiedy w 2008 roku kończyłem studia, poznałem we Francji ojca
Darka, z którym szybko się zaprzyjaźniliśmy i niejeden wieczór przegadali.
Niedługo potem Darek dołączył do misji w niewielkim miasteczku Mampikony na suchym, północno-zachodnim wybrzeżu Czerwonej Wyspy, a trzy lata
później zaprosił mnie do siebie, proponując posadę nauczyciela języka francuskiego w miejscowym liceum. Zatem mój wyjazd był naturalną konsekwencją
naszego przypadkowego spotkania. Zgodnie z umową, na miejscu zostałem
monsieur Thomasem, panem Tomaszem od francuskiego, a także prowadziłem szkolenie językowo-dydaktyczne dla malgaskich nauczycieli. I oczywiście
śledziłem bieżące sprawy misji, dzięki temu zebrałem mnóstwo barwnych,
czasami wręcz niewiarygodnych historii, które wywołują cały wachlarz emocji.
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Nie bałeś się tam jechać?
Absolutnie nie. Nie jechałem przecież w ciemno, tylko do moich kumpli misjonarzy. Uważam też, że wszędzie, niezależnie od miejsca, czeka gdzieś na
nas zbłąkana kula czy obluzowana dachówka. Staram się więc zachowywać
rozsądek, ale jednocześnie przyjmuję ze spokojem, że będzie, co ma być.
Poza tym Madagaskar, mimo wysokiej przestępczości, jest bezpiecznym
krajem jak na ogólnoafrykańskie standardy. Ze zwierząt groźne są jedynie
krokodyle nilowe, rekiny i pasożyty oraz jadowite skolopendry i skorpiony – Australijczyk uśmiechnąłby się pod nosem na widok tak krótkiej listy!
Obawiamy się malarii i słusznie, ale nie warto też jej demonizować. Pamiętajmy, że na Madagaskarze to choroba powszechna, ot taka tropikalna grypa. W większości wypadków zdrowy, dobrze odżywiony organizm można
szybko i skutecznie wyleczyć z malarii nawet w warunkach polowych, za
pomocą kroplówki. Doktor Tsarahita, nasz miejscowy lekarz, świetnie poradził sobie w przypadku moich trzech ataków.
Jak Wasz ośrodek i Twoja praca były postrzegane przez miejscowych?
Misja była i jest sercem Mampikony, jego najważniejszą instytucją i zarazem jedyną, którą mieszkańcy darzą powszechnym zaufaniem. Pukają do jej
drzwi, kiedy chcą zorganizować ważną uroczystość i kiedy mają poważny
konflikt w rodzinie. Przychodzą z wysypką na pośladku i z rozterkami moralnymi. Przychodzą, bo wiedzą, że misjonarze są uczciwi i zaangażowani,
a to bez mała luksus. Moja praca również była doceniana i przyjmowana
z wdzięcznością, choć niestety po części było to „zasługą” koloru skóry. Owszem, vazaha bywa odbierany niechętnie, ale na prowincji kontakt z białym
jest przeważnie zaszczytem, zaś wszystko, co wychodzi spod białej ręki,
uchodzi za wyjątkowe. Także lekcje w szkole. Inna sprawa, że moje metody były rzeczywiście ekstrawaganckie. Dużo żartowałem i mimo dyscypliny
nie podchodziłem do uczniów z dystansem. Starałem się, żeby każda lekcja
była ciekawą niespodzianką. Szykowałem projekcje, scenki, robiliśmy panele
dyskusyjne i konkursy z nagrodami. Rzucaliśmy owocami rafii, robiliśmy
w klasie majonez, zakładaliśmy antenki ufoludków zrobione z drutu od worków foliowych. Dużo się działo. Byłem jednocześnie wymagający i goniłem
młodzież do roboty. Nie chcę, żeby to zabrzmiało bufoniasto, ale wydaje mi
się, że dzięki tym elementom moje lekcje robiły na uczniach duże wrażenie.
Pozostali mieszkańcy też doceniali to, że żyłem z nimi, a nie obok nich. Byli
wdzięczni, że poświęcam im wiele pracy, choć po prawdzie to ja zyskiwałem
najwięcej: przygodę, poczucie spełnienia i satysfakcję. To ja powinienem być
im wdzięczny za możliwość pracy z nimi. I byłem.
Czym rożni się szkoła na Madagaskarze od polskiej szkoły? Czy Malgasze
mają świadomość potrzeby edukacji?
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Szkoła podstawowa i gimnazjum, które poznałem, wydają się nam szalenie
poczciwe. Nie tylko dlatego, że dzień zaczyna się od wymiatania nietoperzowych bobków, a część uczniów wciąż robi notatki na czarnych tabliczkach.
Poczciwy był cały system. Nauczyciel potrafił spóźnić się godzinę na zajęcia,
zasnąć na biurku w trakcie lekcji, albo zamknąć uczniów na kłódkę i pójść
sprzedawać racuchy przy asfaltówce. Wiele lekcji polegało na zapisywaniu
treści z książki i przepisywaniu jej przez uczniów, bez zrozumienia i bez
wyjaśnień. Żarty kończyły się dopiero w liceum. Tak przynajmniej było za
mojego pobytu; wiem od Darka, że od tej pory w niższych szkołach sporo
się zmieniło. A świadomość potrzeby nauki? Jak wszędzie na świecie, zależy
od człowieka, jego pochodzenia i podejścia w domu. Jeszcze wielu rodziców
w tamtym regionie uważa szkołę za niepotrzebną, tak jak to w Polsce na wsi
bywało, gdy mówiono, że po nauki jeździ, czas tylko i pieniądze marnuje,
a w polu robić nie ma komu. Sami uczniowie są w większości zżyci ze szkołą i czują, że nauka ich rozwija. Że, stają się lepsi. Wielu z nich ma bardzo
prostych rodziców, czasem niepiśmiennych. Widzą, że dzięki szkole potrafią
dużo więcej, niż starsze pokolenie. Byli i tacy, którzy organizowali grupkę
i przychodzili wieczorem, po całym dniu zajęć, żeby poprosić o dodatkową
lekcję. Zawsze wtedy chwytałem puszkę z kredą i szliśmy do klasy, nawet
jeśli padałem na dziób.
Co byś uznał za swój największy sukces edukacyjny?
To, że niektórzy licealiści dwa lata po moim wyjeździe mówią, że ze wszystkich zajęć najlepiej wspominają lekcje z monsieur Thomasem. Jestem z tego
bardzo dumny. Kilkoro z nich osiągnęło też znakomite wyniki na maturze,
najlepsze w całym regionie, wśród nich tacy, którzy zupełnie nie rokowali.
Jeśli moje metody, które miały ich pobudzić i nauczyć samodzielności, w jakimś stopniu się do tego przyczyniły, to jest duży sukces!
W co wierzą Malgasze?
Wierzą w siłę kropli drążącej skałę, kiedy chcą coś uzyskać. Usłyszą trzecią
i piątą odmowę, a i tak będę wytrwale wiercić dziurę w brzuchu. Wierzą
też w siłę rodzinnego klanu, gdyż na Madagaskarze siła tkwi w ilości, nie
w mocy jednostki. Jeśli zaś mówimy o wierzeniach w znaczeniu religijnym, to
wciąż większość Malgaszów choć w części pozostaje animistami, nawet jeśli
regularnie chodzi do zboru czy kościoła. Animizm, najogólniej mówiąc, zakłada, że esencja duchów przenika materię świata, a dusze pozostają w kontakcie z żyjącymi i wpływają na ich los. I nietrudno takie duchy rozzłościć:
wystarczy poskąpić mięsa z zebu na pogrzebie, nie dopilnować ceremonii
przewinięcia kości czy złamać ważne fady, rytualne tabu. Animizmem rządzi strach, uczucie bardzo konkretne i przenikliwe, które sprawia, że wielu
woli na wszelki wypadek dopełnić tradycyjnych obowiązków. Dzięki temu
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rdzenne wierzenia wciąż nieźle się trzymają, mimo laicyzującej nowoczesności i wpływów obcych religii, głównie chrześcijańskich.
A jaki stosunek do śmierci mają mieszkańcy Madagaskaru?
Wyraźnie inny, niż nasz. W Europie śmierć zniknęła z ulic i podwórek wraz
z zakończeniem II wojny światowej i została trwale wyparta z codzienności
za mury instytucji i firanki zakładów. A Malgasze są z nią obyci. Każdego
roku kilkoro uczniów z naszej szkoły umiera na ciężkie choroby; zdarza się
wiele wypadków. Ktoś zapije się trzcinowym bimbrem i utopi w studni, innego porazi prąd, innego jeszcze pożre krokodyl, a wszelkie czynności wokół
zmarłego wykonuje rodzina, zwłaszcza że wśród ludu Tsimihety istnieje silne tabu zakazujące dotykania zwłok obcej osoby. Powszechną praktyką jest
rytualna ekshumacja, której towarzyszy zmiana całunu i dotykanie szczątków zmarłego. Gdzieniegdzie nieboszczyka sadza się przy odświętnym stole
lub zakłada jego pośmiertne ubranie. Wspomniany strach przed ewentualną
zemstą zmarłych cementuje wiarę Malgaszów. Bywa, że rodzice wolą zachować zebu na pogrzeb dziecka, niż je sprzedać i opłacić leczenie potomka. To
z naszego punktu widzenia szokujące, ale jest jednocześnie dowodem siły
ich wiary. O tej sile misjonarze mówią z pewną zazdrością.
Uszanowanie miejscowych zwyczajów kosztem własnych wartości to częsty dylemat na Czerwonej Wyspie. Czy były momenty, w których właśnie
z tego powodu znalazłeś się w niezręcznej sytuacji?
Bywały. Buntowałem się, kiedy przed moimi warsztatami kobiety niewiele młodsze od mojej mamy pucowały salę szkolną, a mnie zakazano pomagania, mówiąc, żeby zostawić wielkim, to co wielkie, a małym to, co małe.
Zawsze zagaduję kelnerów i dziękuję im za każdy drobiazg i sam podaję
kosz ze śmieciami pani sprzątaczce w biurze, bo stosunek pan-sługa mnie
krępuje. Tam krępował mnie podwójnie, ponieważ wpisywał mnie w stereotyp „udzielnego księcia vazahy”, któremu bardzo starałem się przeczyć.
Pamiętam też mój wstyd, kiedy w towarzystwie młodzieży jadłem ryż z mięsem nad strumieniem i wyjąłem z ust żylasty kawałek wieprzowiny, na co
chłopiec siedzący obok zapytał, czy będę kończył mięso i ochoczo włożył
resztkę do buzi. Na malgaskiej prowincji zjada się do końca wszystko, co ma
wartość odżywczą.
Podczas swojego pobytu na Madagaskarze byłeś w północno-zachodniej
części wyspy. Gdybyś miał możliwość pojechać tam jeszcze raz, to który
region chciałbyś teraz poznać?
Na pewno wrócę odwiedzić moje stare kąty. Chciałbym również poznać
skrajnie południową część Wyspy, wyraźnie inną od pozostałych regionów. To jedyny obszar o klimacie podzwrotnikowym wybitnie suchym,
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z charakterystyczną roślinnością kserofitową. Jest to też bodaj najbiedniejszy ze wszystkich obszarów, a zamieszkujący go lud Antandroy należy do
najbardziej niepokornych. Chciałbym też pobyć na południowo-zachodnim
wybrzeżu zamieszkiwanym przez rybacki lud Vezo, potomków pierwszej
grupy ludności napływającej z rejonów Indonezji, o bardzo odmiennych
zwyczajach.
Czego najbardziej brakowało Ci na Madagaskarze?
Mleka, chłodu i przyzwoitego Internetu. Mleka, ponieważ na Madagaskarze
mleczne krowy występują tylko na środkowym Płaskowyżu; w pozostałych
częściach hoduje się wyłącznie zebu, których mleka ledwie wystarcza dla
cieląt. Dlatego sprzedaje się głównie mleko skondensowane oraz mikroskopijne porcje wyśmienitego malgaskiego jogurtu, a w największych miastach astronomicznie drogie jogurty z importu. Chłodu brakowało mi ciągle.
O rześkim powietrzu marzy się szczególnie w porze deszczowej, kiedy wilgotność sprawia, że człowiek się rozpływa. W nocy jest równie gorąco jak
za dnia; jeśli przetrzeć skórę, kolejne krople potu spłyną – dosłownie! – po
kilkudziesięciu sekundach. A rano poduszka jest tak wilgotna, że można ją
wykręcić. Było to bardzo męczące, zwłaszcza że wolę zimowe mrozy od letniego skwaru. Internet satelitarny był dostępny, ale działał niezwykle wolno
i był horrendalnie drogi: 50 Mb transferu kosztowało mnie dwadzieścia złotych, czyli pięciodniowy zarobek miejscowego rolnika. Nie brakowało mi komunikacji z bliskimi, ponieważ nie po to jechałem osiem tysięcy kilometrów
od domu, żeby zostawać głową w dawnym miejscu. Maile pisałem rzadko
i przez dziewięć miesięcy nie rozmawiałem przez telefon z nikim z rodziny,
choć mogłem bez większego trudu. Sieci brakowało mi natomiast do szykowania lekcji, jako że z braku podręczników musiałem wszystkie ćwiczenia
i materiały przygotować od zera samemu.
Jakie jest teraz Twoje pierwsze skojarzenie, gdy pomyślisz o Madagaskarze?
Mój niebieski pokoik…
Twoja książka „Madagaskar. Tomek na Czerwonej Wyspie” jest…
… jest zbiorem puzzli, z których Czytelnik stopniowo układa coraz pełniejszy obraz Madagaskaru. Jest też boczną furtką, przez którą można wejść za
kulisy malgaskiej prowincji i podejrzeć to, czego nie da się zaobserwować
w trzy tygodnie. Czytając „Madagaskar” można zadomowić się w Mampikony, zajrzeć do miejscowego więzienia, śledzić spór o zamknięcie drogi
i otrzymać urzędowe pismo z prośbą o pożyczenie pary nożyczek. Przeczytać o Chrząszczyku, Ralavie, o dwóch urwisach i ich natchnionej matce oraz
o tym jak biskup spędził kolację z palcem w kranie. „Madagaskar” to także
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wyprawy w inne zakątki Czerwonej Wyspy: na archipelag Radamy z rodziną poławiaczy langust, do niezwykle ciekawego rejonu miasta Fianarantsoa na południowym Płaskowyżu i wspaniałe zwieńczenie całego pobytu
w pierwotnym lesie wschodniego wybrzeża. „Tomek na Czerwonej Wyspie”
jest próbą oddania esencji poznawanych miejsc i ludzi. Wiele w nim anegdot
i humoru, wiele też przyrodniczych i antropologicznych ciekawostek, poważniejszych refleksji i plastycznych opisów. Zaznaczam jednak, że nie jest
to książka podróżnicza, najwyżej półpodróżnicza. Jeśli więc ktoś oczekuje typowej relacji z przemieszczania się po Madagaskarze oraz zbioru egzotycznych pocztówek, może być rozczarowany.
Zadedykowałeś ją dziadkowi Kazikowi. Dlaczego?
Dziadek Kazik był jednym z najbliższych mi ludzi. Był tak nieodłączną częścią mojego świata, jak grawitacja i tak oczywistą, jak to, że mam parę rąk
i nóg. I równie niewyobrażalne było jego zniknięcie. Zamknęła się wtedy
dla mnie pewna epoka. Bardzo go kochałem, lubiłem i za wiele rzeczy podziwiałem. Od najmłodszych lat wraz z babcią Inką zabierał mnie do lasu,
parku, nad jeziora, łąki i w góry. Mieliśmy mnóstwo wspólnych wspomnień.
Do świata podchodził z ciepłą otwartością i zainteresowaniem. Lubił swoje
życie. Był łagodny, a jednocześnie dziarski i zaradny. W wieku osiemdziesięciu lat nadal strzelał z łuku, pływał i przeglądał encyklopedię. Różnica
pokoleniowa nigdy nie stworzyła między nami dystansu; nie było w nim
za grosz starczości. Był wspaniałym człowiekiem, a jednocześnie – patrząc
z boku – całkiem zwyczajnym, mimo tytułu naukowego i licznych zdolności.
Chciałem, żeby po tej jego wyjątkowej zwyczajności został trwały ślad; trwalszy, niż nasze rodzinne wspomnienia. Jest nim właśnie „Notka o Dziadku
Kaziku” zawarta w książce. Zawsze będę mu bardzo wdzięczny za te wspólne dwadzieścia siedem lat. Wiem też, że Dziadek miał duży wpływ na mój
sposób patrzenia na świat, a więc i na to, że „Tomek na Czerwonej Wyspie”
jest taki, a nie inny…
Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia w Radzyniu.
Dziękuję bardzo. Przyjadę z przyjemnością!
9.01.2015 r.
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Fot. Michał Maliszewski

Spotkaniu z Tomaszem Owsianym towarzyszyła wystawa zdjęć podróżnika
pt. „Madagaskar – niecodzienna codzienność prowincji”

Fot. Anna Wasak

Tomasz Owsiany o Madagaskarze opowiadał piękną, barwną polszczyzną,
z dynamiczną intonacją i żywą gestykulacją, prezentował nie tylko fotografie
i filmy, ale specjalnie nagrane dźwięki
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Słuchacze chwilami mieli wrażenie, że opowiadający przenosi ich na Madagaskar,
w świat egzotycznej przyrody i ciekawej mentalności ludzi, kierujących się
filozofią życia streszczającą się w słowach „mora mora”

Fot. Anna Wasak

Podróżnik przywiózł też ze sobą eksponaty, które można było i oglądać,
i dotykać, i… wąchać
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Fot. Paweł Żochowski

Tomasz Owsiany mówił o przyrodzie Madagaskaru,
a także zaprowadził słuchaczy do malgaskiej szkoły

Fot. Paweł Żochowski

Po spotkaniu była okazja do rozmów z podróżnikiem, zakupu książki
„Madagaskar. Tomek na Czerwonej Wyspie” i otrzymania autografu
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Aleksander Doba
„Kajakiem przez Atlantyk”

21-22 maja 2015 r.

Sala kameralna ROK,
I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Aleksandra Doby

Aleksander Doba – urodził się 9 września 1946 r. w Swarzędzu. Polski podróżnik, kajakarz, zdobywca i odkrywca. Ukończył Politechnikę Poznańską.
Od lat 70. XX w. mieszka w Policach, gdzie pracował w Zakładach Chemicznych. Obecnie jest już na emeryturze. Ma żonę Gabrielę i dwóch synów: Bartłomieja i Czesława.
Jest pierwszym człowiekiem w historii, który na przełomie 2010 i 2011 r.
samotnie przepłynął Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent (z Afryki
do Ameryki Południowej) wyłącznie dzięki sile mięśni. Zajęło mu to 98 dni,
23 godziny i 42 minuty. Trzy lata później powtórzył swój wyczyn. Tym razem przepłynął Atlantyk od portu w Lizbonie, poprzez krótki postój na Bermudach, do portu Canaveral na Florydzie w Stanach Zjednoczonych. Zajęło
mu to 141 dni, 19 godzin i 55 minut. Miał wtedy 68 lat. W 2016 r. podróżnik
podjął trzecią – tym razem nieudaną – próbę przepłynięcia Oceanu Atlantyckiego. Rejs z Ameryki Północnej do Europy został przerwany 2 czerwca, niedługo po wypłynięciu z Nowego Jorku. W 2017 r. Aleksander Doba zamierza
go kontynuować.
Oprócz dwóch wypraw transatlantyckich Aleksander Doba ma w swoim dorobku także mnóstwo innych osiągnięć, spośród których wielu dokonał jako pierwszy. Między innymi: w 1989 r. przepłynął Polskę kajakiem
„po przekątnej” z Przemyśla do Świnoujścia (1149 km w 13 dni), w 1991 r.
opłynął morską granicę Polski (z Polic do Elbląga), w 1999 r. samotnie opły-
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nął kajakiem Bałtyk (4227 km w 80 dni), a w 2000 r. dotarł kajakiem za koło
podbiegunowe, wiosłując z Polic do Narviku (5369 km w 101 dni). Ponadto
w 2009 r. jako pierwszy Polak opłynął składanym kajakiem jezioro Bajkał
(1954 km w 41 dni). Na początku 2015 r. – przez czytelników amerykańskiej
edycji National Geographic – został wybrany Podróżnikiem Roku.
Autor książki pt. „Olo na Atlantyku. Kajakiem przez ocean” oraz wydanego w wersji PDF dodatku pt. „Oceaniczny alfabet Aleksandra Doby”.
Dokonania podróżnika ukazał Dominik Szczepański w biografii „Na oceanie
nie ma ciszy” oraz Weronika Górska w książce „Na fali i pod prąd”. Ponadto
w 2017 r. powstał film pt. „Happy Olo. Pogodna ballada o Olku Dobie” w reżyserii Krzysztofa Pawła Bogacza i Marcina Macuka.
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Przepłynąłem Atlantyk
nie dając się pokonać!
Był Pan już kiedyś w Radzyniu Podlaskim?
Nie, pierwszy raz przyjechałem do Waszego miasta. Dla mnie to jest drugi
koniec Polski, gdyż mieszkam w Policach za Odrą.
Co Pan myśli o inicjatywie utworzenia Skweru Podróżników w naszym
mieście?
Przedsięwzięcie oceniam bardzo pozytywnie. Jednocześnie cieszę się, że przypadł mi w udziale zaszczyt jego inauguracji, to dla mnie naprawdę wielkie
wyróżnienie. Wszyscy znamy Aleję Gwiazd w Międzyzdrojach, gdzie turyści
przymierzają swoje dłonie do odcisków znanych aktorów. W Waszym przypadku jest trochę inna koncepcja, ale równie atrakcyjna. Każdy będzie mógł
obejrzeć tabliczki z odciskami łapy niedźwiedzia i inskrypcjami znanych
podróżników, mając świadomość, że oni byli tutaj osobiście. Myślę, że idea
utworzenia Skweru Podróżników będzie bardzo pozytywnie przyjęta nie tylko przez mieszkańców Radzynia, ale także wszystkich przyjezdnych. Jestem
przekonany, że będzie to jedna z ważniejszych atrakcji turystycznych Radzynia.
Można powiedzieć, że w ten sposób stał się Pan częścią naszej społeczności…
Bardzo mi miło z tego powodu. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś Was odwiedzę. Chętnie zobaczę ponownie swoją tabliczkę, która zapewne będzie już
zaśniedziała, pokryje się naturalną patyną. Myślę, że pojawią się już wtedy
następne tabliczki i nie będę sam. Jednak będę miał frajdę, że to ja inaugurowałem ten Skwer Podróżników.
Radość i pogodę ducha ma Pan wymalowane na twarzy. Jak Pan to robi?
Ja tak idę trochę na łatwiznę. Wyczytałem kiedyś, że chcąc mieć poważną i posępną minę, trzeba napiąć więcej mięśni, trzeba włożyć w to więcej wysiłku.
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A jak do życia podchodzimy radośnie, to wtedy mniej mięśni angażujemy.
Gdy idę radosny do ludzi, to takich spotykam. Gdybym szedł z ponurą miną,
to trudniej byłoby liczyć na uśmiech i pozytywny oddźwięk. Czasami myślę
sobie, jak to byłoby fajnie, gdyby takich radosnych, uśmiechniętych ludzi było
więcej. Od razu nasze życie stałoby się lepsze.
Jest Pan pierwszym człowiekiem na świecie, który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki z kontynentu na kontynent wyłącznie dzięki sile
mięśni. To robi wrażenie…
Na mnie też do tej pory robi to wrażenie. Zanim tego dokonałem, dokładnie
zapoznałem się z historią podobnych wyczynów. Wiedziałem, że przede mną
dokonały tego tylko trzy osoby. Jednak wszyscy płynęli z wyspy do wyspy.
Tak naprawdę byłem pierwszą osobą, która przepłynęła kajakiem z kontynentu na kontynent. Ponadto dwie osoby miały żagle i posługiwały się wiosłami.
Dlatego też w gronie czterech osób, które przepłynęły ocean kajakiem, nie czuję się kopciuszkiem.
Jak zareagowali Pana bliscy, gdy dowiedzieli się, że zamierza Pan wyruszyć
kajakiem na ocean?
Miałem z tym wielki problem, choć żona od dawna podejrzewała, że szykuję
się na jakąś wyprawę. W tajemnicy przed bliskimi przekonałem pana Andrzeja
Armińskiego, z którym w Stoczni Szczecińskiej zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy mój kajak. Wybraliśmy nawet termin. Gdy już wiedziałem, że wypłynę,
pozostało mi jeszcze poinformować o tym żonę. Spodziewałem się jej reakcji,
ale nie wiedziałem, że będzie aż tak paskudna. Starała mi się ten pomysł jak
najszybciej wybić z głowy. Próbowała wszystkiego, z rozwodem włącznie. To
były dla mnie ciężkie czasy. Do ostatniej chwili miała nadzieję, że zrezygnuję.
Jednak gdy już wyruszyłem, zmieniła swoje stanowisko i z osoby powstrzymującej mnie stała się tą, która najbardziej mnie wspierała.
Jaki cel przyświecał Panu podczas transatlantyckich wypraw kajakowych?
Jako turysta kajakowy spragniony jestem poznawania nowych akwenów. Za
każdym kolejnym razem staram się stawiać sobie ambitniejszy cel, do którego
osiągnięcia zawsze muszę się dobrze przygotować. Nauczyły mnie tego m.in.
studia na Politechnice Poznańskiej, gdzie zapamiętałem sobie taką maksymę:
„Wróg rozpoznany jest już mniej groźny”. Nie mam tendencji samobójczych.
Wybierając się kajakiem na Atlantyk, nie traktowałem go jako wroga. Stanowił
on dla mnie ogromny obszar, na którym miałem samotnie przebywać wiele
miesięcy. Wcześniej dużo o nim czytałem, chcąc dowiedzieć się, co złego może
mnie tam spotkać, czy w ogóle jestem w stanie sobie z nim poradzić. Rozmawiałem też z żeglarzami, którzy udzielili mi wielu cennych i praktycznych
uwag. Czułem respekt przed Atlantykiem, mając przez cały czas w pamię-
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ci słowa sir Ernesta Shackletona, badacza rejonów polarnych: „Woda to jest
żywioł, którego nie zwycięży się nigdy, można być jedynie niepokonanym”.
Dlatego też chciałem się jak najlepiej przygotować na spotkanie z Atlantykiem,
a nie walczyć z nim. Z perspektywy odbytych wypraw mogę powiedzieć, że to
mi się udało. Przepłynąłem Atlantyk nie dając się pokonać!
Jak Pan sobie radził z samotnością na oceanie?
Istotą rzeczy jest zrozumienie określenia samotność. Wyobraźmy sobie wielopiętrowy blok w dużym mieście, w którym mieszka dużo ludzi. Niejednokrotnie wśród nich są osoby, które nie mają ani rodziny, ani żadnych znajomych.
Każdego dnia pod drzwiami mieszkania takiej osoby przechodzi mnóstwo ludzi, ale nikt nie zainteresuje się, co u niej słychać. Zapewne wiele osób nawet
nie zauważy, gdy taka osoba odejdzie. Według mnie to właśnie jest samotność.
W moim przypadku, pomimo że byłem sam na środku wielkiej wody, tysiące
kilometrów od lądu, nigdy nie czułem się samotny. Miałem ze sobą telefon satelitarny, przez który mogłem prowadzić rozmowy, wysyłać i odbierać SMS-y.
Nawet udzielałem wywiadów radiowych. To właśnie świadomość wielkiego
zainteresowania moją wyprawą nie pozwalała mi czuć się samotnie. Niejednokrotnie umawiałem się też z żoną, że popatrzymy sobie jednocześnie na krater
Kopernika na księżycu. W ten sposób nasz wzrok spotykał się w tym samym
miejscu.
Jednak miał Pan towarzystwo?
Owszem, towarzyszyły mi różne zwierzęta. Podczas swoich wypraw miałem
do czynienia z najmniejszymi organizmami żyjącymi w Atlantyku jak również
i z tymi największymi. Niejednokrotnie widziałem małe drobinki, które jak
tylko było cicho i przejrzyście na ocenie, pływały sobie tuż pod powierzchnią wody. Spotkałem też wieloryba, który miał może ze 20 metrów długości.
Przepływał tuż obok mnie. Niezapomnianym było też spotkanie z rekinem,
który uderzał w mój kajak. Nie pozostałem mu wtedy dłużny, traktując go
wiosłem. A poza tym towarzyszyło mi mnóstwo ryb, krabów i żółwi. Były też
ptaki, które przylatywały do mnie codziennie. Na ich towarzystwo mogłem
liczyć w pobliżu kontynentu, jak też na samym środku Atlantyku. Zazwyczaj
przelatywały blisko mnie i obserwowały. Z wzajemnością. Niektóre nawet odpoczywały na moim kajaku. Traktowałem je jako bardzo miłe towarzystwo,
choć niektóre nie zachowywały się kulturalnie, bo przylatywały jak do toalety.
Ale żadnego nie goniłem, tylko później gąbką wszystko wyczyściłem. Miło mi
było, że te ptaki sobie u mnie odpoczywały.
A jak wyglądał atlantycki jadłospis Aleksandra Doby?
Różnie. Najpierw jadłem klasyczne jedzenie, takie jakie zabiera się ze sobą na
wycieczki. Były to puszki mięsne, klopsiki ze słoików, fasolka po bretońsku,
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trochę makaronu, ryż. Tego typu żywność miałem mniej więcej na miesiąc,
gdyż ze względu na wszechobecną wilgoć i sól po tym czasie nie nadawała
się ona już do spożycia. Później jadłem już tylko żywność liofilizowaną, która
mogła przetrwać nawet kilka miesięcy. Pod względem kaloryczności i witamin zapewniała mi ona wszystkie wartości. Dolewałem do niej tylko wody, by
po kilku minutach mieć gotowy posiłek. Jednak największy problem miałem
z wodą słodką. Jak powszechnie wiadomo, wody Oceanu Atlantyckiego są 5
razy bardziej słone niż naszego Morza Bałtyckiego. Nie sposób jej używać do
czegokolwiek. Dlatego miałem ze sobą specjalne odsalarki, którymi po 8-12
godzinach wiosłowania na dobę, pompowałem jeszcze około 2-3 godziny,
żeby mieć wodę do picia. W ten sposób uzyskiwałem wodę słodką, jednak
była ona wyjałowiona, prawie jak destylowana. Musiałem dodawać do niej
różne tabletki, które dostarczały mi podstawowych minerałów. Dzięki temu
taka woda nie powodowała demineralizacji mojego organizmu.
Która z dwóch Pana transatlantyckich wypraw była trudniejsza?
Zdecydowanie druga. Mam już za sobą kilka ekspedycji kajakiem morskim
i za każdym razem potwierdza się zasada, że każda kolejna wyprawa jest bardziej ambitniejsza, trudniejsza. Za pierwszym razem przepłynąłem Atlantyk
w najwęższym miejscu, co zajęło mi 99 dób. Z kolei za drugim razem pokonałem ocean w najszerszym miejscu, co trwało już 167 dób. Co prawda miałem
przerwę po 142. dobach na Bermudach, ale było to wymuszone awarią steru.
Jednak w przypadku mojej drugiej wyprawy miałem do czynienia z wodami
o wiele bardziej zimnymi, towarzyszyły mi też silniejsze wiatry. Podczas drugiej wyprawy przeżyłem 8 sztormów, przy czym za pierwszym razem miałem
do czynienia tylko z burzami tropikalnymi.
Zrealizował już Pan swoje marzenia, ale jakieś plany na pewno Pan jeszcze
ma?
Zgadza się. We wszystkim, co robię, kieruję się trzystopniową dewizą: po
pierwsze – marzę, po drugie – swoje marzenia zamieniam w ambitne plany,
do realizacji których odpowiednio się przygotowuję, a po trzecie – realizuję
dobrze przygotowany plan. Jeżeli mamy ambitny cel, to podczas dążenia do
jego realizacji nie możemy usprawiedliwiać swoich różnych niepowodzeń.
Skupiajmy się na tym, co chcemy osiągnąć, a nie na tym, co powiedzą ludzie,
jak nam coś nie wyjdzie. W ten sposób można realizować naprawdę wielkie
ambitne cele i to w różnych dziedzinach życia. Przy wszystkich moich wyprawach kajakowych ani razu nie miałem dosyć. Kończąc jeden projekt, myślałem
już o następnym. Pamiętam, jak pod koniec swojej drugiej transatlantyckiej
wyprawy, gdzie Florydę miałem już na wyciągnięcie ręki, było mi żal, że moja
przygoda się kończy. Jednak już żyłem i nadal żyję swoim następnym marzeniem. Zamierzam przepłynąć Atlantyk po raz trzeci...
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Naprawdę imponuje mi Pan. A czym będzie się różniła ta wyprawa od innych?
Tym razem zamierzam przepłynąć Atlantyk z zachodu na wschód. Najprawdopodobniej wyruszę z Nowego Jorku i zechcę dopłynąć do Europy, powiedzmy do Lizbony. Odległościowo wyprawa ta będzie podobna do mojej drugiej
ekspedycji, jednak tutaj będą większe szanse pojawienia się jeszcze silniejszych
sztormów.
Czy jest już konkretny termin rozpoczęcia tej wyprawy?
Tak, planuję odbyć ją w przyszłym roku. Start 29 maja.
Minęło już pięć lat od Pana pierwszej transatlantyckiej wyprawy. Nie czuje
Pan, że wyzwanie jest teraz większe, a Pan słabszy?
Zdaję sobie z tego sprawę, jednak w swoich dotychczasowych wyprawach zawsze bazowałem na doświadczeniach. Mam wspaniały kajak o dwóch bardzo
ważnych właściwościach: jest niezatapialny i z powodu specjalnej konstrukcji
nie może pływać do góry dnem. Zapewnia mi to bezpieczeństwo. A co do
mojego wieku, to pomimo iż w przyszłym roku będę kończył 70 lat, uważam,
że jestem trochę opóźniony w rozwoju. Zatrzymałem się w wieku ok. 50 lat,
a w kwestii pomysłów i mentalnie to jestem jeszcze młodszy. Co ja mam się
więc ograniczać, udawać starego? Po prostu jestem realistą. Nikt z nas nie
ma gwarancji, że za tydzień się spotkamy. Jedynie samobójcy wiedzą, kiedy
i jak zginą. Wyruszając na Atlantyk nie będę się zastanawiał, czy uda się mi
przepłynąć, czy też nie. Chcę się do tego dobrze przygotować. Zawsze mam
obawę, że coś mi się stanie z organizmem, a wiem, że raczej nikt mi nie pomoże. Mogę spodziewać się jedynie pomocy od przypadkowo przepływających
statków, ale nawet na nich teraz z reguły już nie ma lekarzy. Z drugiej strony
w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z mnóstwem wypadków samochodowych i ta świadomość nie może nas przytłaczać. Wyjadę gdzieś, będę
jechał przepisowo, to ktoś inny we mnie uderzy. Nie możemy z tego powodu
siedzieć w domu i nigdzie nie wychodzić. Mogę też zapytać: a gdzie pan spędził ostatnią noc i gdzie się obudził?
W domu, w swoim łóżku...
A wie Pan, jakie łóżko jest niebezpieczne? Ile ludzi w nim umiera? Naprawdę
nie możemy popadać w paranoję…
Został Pan Podróżnikiem Roku w prestiżowym plebiscycie National Geographic. Jak to się stało, że był Pan w ogóle nominowany?
Zawdzięczam to Piotrowi Chmielińskiemu, którego poznałem kilka lat temu.
To on był dobrym duchem mojej drugiej wyprawy na Atlantyk. Jemu zawdzięczam cały szum medialny wokół mojej osoby i rozgłos na świecie. Moż-
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na powiedzieć, że najpierw mówiono o moich wyprawach w Stanach Zjednoczonych, a dopiero później w Polsce. Piotr już od dawna współpracował z National Geographic. Prowadził też badania nad źródłami Amazonki w Ameryce
Południowej, o czym pisał na łamach tego miesięcznika, jak również w innych
specjalistycznych gazetach. Poprzez jego długofalowe działania zostałem włączony do grupy nominowanych. Była to jubileuszowa 10. edycja plebiscytu,
a zarazem pierwsza, w której nominację otrzymał Polak.
Czuł Pan, że może wygrać?
W plebiscycie można było głosować przez Internet od 6 listopada do 31 grudnia 2014 r. Pierwsze, co zrobiłem, to zapoznałem się z całą dziesiątką nominowanych i stwierdziłem, że takim kopciuszkiem wcale nie byłem. Uruchamiając
moich różnych znajomych zrobiliśmy kampanię na cały świat, zachęcając do
głosowania. Rzuciliśmy nawet hasło: „Co dobę głosujcie na Dobę”. Spotkało
się to z dużym odzewem i, jak się okazało, przyniosło zamierzony efekt.
Bardzo gratuluję tego wyróżnienia. Muszę przyznać, że przez cały czas trwania plebiscytu tu w Radzyniu kibicowaliśmy Panu i oczywiście klikaliśmy,
oddając na Pana głosy.
Dziękuję za to bardzo. Wynik, jaki uzyskałem, przerósł moje wszelkie oczekiwania. Zdobyłem ponad pół miliona głosów, zyskując dużą przewagę nad
konkurencją.
Dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki za powodzenie kolejnych Pana wypraw! Będziemy bacznie obserwować Pana poczynania.
Teraz już jako znajomego! Ja również bardzo dziękuję, miło będę wspominał
to nasze spotkanie.
22.05.2015 r.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Skwer na Placu Wolności w Radzyniu Podlaskim od 21 maja 2015 r.
nosi imię Podróżników

Fot. Karol Niewęgłowski

Informuje o tym tablica odsłonięta przez burmistrza Jerzego Rębka
wspólnie z „żywą legendą kajakarstwa” – Aleksandrem Dobą
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Fot. Tomasz Młynarczyk

W chwilę później kajakarz odsłonił również poświęconą mu tabliczkę – pierwszą
upamiętniającą wizyty sławnych podróżników w Radzyniu
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Następnie Aleksander Doba spotkał się z mieszkańcami Radzynia w sali kameralnej Radzyńskiego Ośrodka Kultury, gdzie opisywał swoje dwie podróże wiodące przez Ocean Atlantycki.
Odbył je samotnie kajakiem, posługując się wyłącznie siłą rąk.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Podróżnik zachęcał wszystkich do tego by odważyli się marzyć
i te swoje marzenia później spełniali
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Fot. Monika Kowalik

Drugiego dnia pobytu w Radzyniu Aleksander Doba spotkał się z młodzieżą
I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim oraz z gimnazjalistami
przybyłymi do szkoły w ramach dni otwartych

Fot. Paweł Żochowski

Podczas pogadanki z uczniami odbyły się konkursy,
w których nagrodami były książki podróżnika
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Artur Orzech
„Wiza do Iranu”

17 września 2015 r.

Sala balowa pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Artura Orzecha

Artur Orzech – urodził się 22 lutego 1964 r. w Jeleniej Górze. Dziennikarz
muzyczny, prezenter radiowy i telewizyjny, konferansjer. Ukończył IV LO
im. Adama Mickiewicza w Warszawie, w klasie o profilu ogólnym z rozszerzonym językiem angielskim. Współzałożyciel zespołu rockowego „Róże Europy”.
Zafascynowany literaturą perską w 1984 r. rozpoczął studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku iranistyki. Po roku nauki podjął pracę tłumacza. Po czwartym roku studiów, w latach 1987–1988 przebywał na stypendium
naukowo-badawczym na Uniwersytecie w Kabulu w Afganistanie. W 1989 r.
ukończył z wyróżnieniem studia, został asystentem w Zakładzie Iranistyki
Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Miał zostać doktorem, gdy na drodze stanęła praca w mediach, najpierw radiu, później telewizji.
Podjął pracę w „Radio Dla Ciebie”, potem trafił do radiowej „Jedynki”, a w 2001 r. do „Trójki”. W ostatniej z wymienionych prowadził audycje
„Orzech i reszta” i „Prywatna kolekcja”. W latach 90. był gospodarzem popularnego programu „Muzyczna Jedynka” emitowanego w TVP1. Corocznie od
1994 r. komentuje dla polskich widzów finałowe koncerty Konkursu Piosenki
Eurowizji. Współprowadził poranny program „Pytanie na śniadanie” w TVP2.
Wielokrotnie prowadził Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu i Sopot
Festival. W 2010 r. wraz z Aleksandrą Rosiak prowadził w TVP1 talent show
„Śpiewaj i walcz”. W 2014 r. wydał książkę podróżniczą pt. „Wiza do Iranu”.
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Gościnność to bardzo ważna
cecha Irańczyków
Artur Orzech dziś jest „panem od muzyki”, ale zanim związał się na wiele
lat z mediami, był „panem od Iranu”. Skąd taka pasja?
Od początku liceum interesowała mnie lingwistyka. Miałem okazję uczyć się
w klasie z rozszerzonym językiem angielskim oraz rosyjskim i hiszpańskim.
Nauki ścisłe nigdy nie były moją pasją. Przed maturą podjąłem decyzję o studiach językowych na Uniwersytecie Warszawskim. Mogło się to skończyć
anglistyką bądź rusycystyką, jednak zdecydowałem o wyborze nowej ścieżki
językowej i idealnym kierunkiem dla mnie okazał się być Instytut Orientalistyczny. Z początku zapragnąłem podjąć naukę w specjalności japonistyki,
ale z uwagi na to, że katedra ta nie prowadziła naboru zdecydowałem, że
wybieram iranistykę.
Był Pan dobrze zapowiadającym się iranistą i świetnym tłumaczem języka
perskiego. Pana kariera potoczyła się jednak zupełnie w innym kierunku…
W istocie przez 12 lat po studiach byłem wykładowcą na iranistyce. Równolegle toczyła się moja współpraca z radiem, prasą muzyczną i telewizją.
W pewnym momencie zrozumiałem, że trzeba dokonać wyboru, bo nie da
się trzymać za ogon dwóch srok. Wybrałem media.
Jak Pan z perspektywy czasu ocenia ten swój wybór?
Myślę, że była to decyzja trudna dla serca, ale jedyna właściwa w tamtym
czasie.
Jednak w roku ubiegłym wydał Pan książkę pt. „Wiza do Iranu”. Do kogo
ją Pan kieruje?
Pierwszą wersję tej książki kierowałem do iranistów. Dlatego 80% pierwszej wersji skasowałem. Szybko się zorientowałem, że byłaby to kompletnie
niestrawna wersja dla czytelników ciekawych świata, ale nie mających pod-
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stawowej wiedzy iranistycznej. W wersji ostatecznej starałem się połączyć
elementy wiedzy i życia współczesnego Irańczyków.
Dlaczego tak ciężko dostać wizę do Iranu?
O tym piszę w książce. Poniekąd stanowi to pointę książki, zatem nie chciałbym zdradzać tej informacji w wywiadzie. Proszę o wybaczenie :-)
Jaki był Pana pierwszy kontakt z Iranem?
Ten pierwszy, bardzo krótki i przelotny to spotkanie z Kurdami irańskimi
z Sanandażu w Warnie. W prezencie od nich otrzymałem tomik wierszy perskich. Już wtedy pomyślałem, że miło byłoby przeczytać je kiedyś w oryginale, czyli po persku. Prawdziwy kontakt z Iranem rozpoczął się na drugim
roku studiów i z przerwami trwa do dzisiaj.
Jednak Iran w Polsce przeciętnemu zjadaczowi chleba raczej z niczym dobrym się nie kojarzy...
To właśnie jeden z najistotniejszych motywów napisania tej książki. Przełamanie stereotypów o Irańczykach. Drugi to pokazanie, że prawdziwy obraz
państwa tworzą nie elity władzy i światowe nacechowane niechęcią przekazy medialne, lecz ludzie. Prawdziwi obywatele Iranu.
Wyczytałem, że Irańczycy tak łakną kontaktu z innymi ludźmi, że już po
chwili rozmowy zapraszają do domu na nocleg. Spotkał się Pan z takim
zachowaniem?
Wielokrotnie się z tym spotkałem. I to najczęściej nie są zaproszenia udawane. To takie prawdziwe „Gość w dom – Bóg w dom”, które u nas niegdyś
bardzo popularne, zaś dzisiaj w zaniku. Gościnność to bardzo ważna cecha
Irańczyków. Jeśli mogą pomóc zawsze pomogą.
Od wielu już lat jeździ Pan do Iranu. Czy zauważalne jest tzw. przesuwanie granic kulturowych i obyczajowych jego mieszkańców?
Oficjalnie nie jest to możliwe. Islam szyicki reguluje funkcjonowanie wyznawcy nie tylko w zakresie duchowej, ale także państwa i prawa. W praktycznym życiu domowym wielu Irańczyków to tacy sami ludzie jak my,
z ogromną wiedzą o świecie. Mimo, że do tej wiedzy trudniej im dotrzeć niż
nam, w Europie.
Czy to prawda, że kobiety w Iranie, choć skrępowane zasadami obyczajowymi, potrafią umiejętnie pokazać swoje piękno?
To prawda. Potrafią flirtować oczami, słowem, kosmykami włosów. Turyści
mogą nawet tego nie dostrzec. Ja widzę natychmiast :-)
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A jaki powinien być idealny Irańczyk?
Trudne pytanie. Wielu z moich przyjaciół irańskich tak postrzegam. Wspaniali przedstawiciele perskiej kultury, intelektualiści głodni wiedzy i książek,
a przy okazji wspaniali mężowie i ojcowie. I wbrew stereotypom pozostający
w kochających się związkach monogamicznych.
Ma Pan jakieś porady dla osoby, która chciałaby wybrać się do Iranu?
Tak. Zebrać fundusze i czym prędzej jechać do Iranu. Zobaczyć Persepolis,
Isfahan, Sziraz, Teheran, przepiękną północ nad Morzem Kaspijskim. I pamiętać o jednym: wystarczy uszanować odmienność kulturową, by czuć się
w Iranie wspaniale i bezpiecznie.
Dziękuję za rozmowę. Z wielką przyjemnością będziemy Pana gościć
w Radzyniu i z ochotą wysłuchamy Pana opowieści o Iranie.
10.09.2015 r.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Robert Mazurek przedstawił gościa 14. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
jako prezentera muzycznego, ale i iranistę – osobę zafascynowaną kulturą perską

Fot. Tomasz Młynarczyk

Artur Orzech odsłonił na Skwerze Podróżników pamiątkową tabliczkę
ze swoim imieniem i nazwiskiem wpisanym w łapę niedźwiedzia
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Fot. Paweł Żochowski

Podróżnik przyjechał do Radzynia promować swoją książkę pt. „Wiza do Iranu”

Fot. Michał Maliszewski

Uczestnicy spotkania poznali Iran z jego bogatą historią, wywodzącą się
ze starożytnej Persji, która założyła jedną z największych cywilizacji
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Artur Orzech przekonywał, że Iran to nie Irak, że Irańczyków nie należy
utożsamiać z Arabami. Irańczycy są bliżsi Polakom niż Arabom!

Fot. Małgorzata Mazurek

Za barwną opowieść o narodzie irańskim podziękował podróżnikowi
burmistrz Jerzy Rębek i wręczył mu karykaturę autorstwa Przemysława Krupskiego
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Romuald Koperski
„Syberia wzdłuż i wszerz”

4 grudnia 2015 r.

Państwowa Szkoła Muzyczna im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Romualda Koperskiego

Romuald Koperski – urodził się 5 kwietnia 1955 r. w Sopocie. Podróżnik,
przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii, pilot samolotowy, pisarz, dziennikarz, fotograf, nurek oraz
muzyk pianista. Rekordzista Guinnessa.
Autor książek podróżniczych („Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię
na gapę”, „1001 Obrazów Syberii”, „Syberia. Zimowa Odyseja”, „Ocean Niespokojny”), wystaw fotograficznych i wielu publikacji poświęconych Syberii, którą wielokrotnie przemierzył na całej długości oraz szerokości geograficznej.
Pomysłodawca oraz organizator trzech edycji rajdu samochodowego
„Transsyberia”, w tym trwającego 39 dni najdłuższego i najtrudniejszego
rajdu samochodowego na świecie „Transsyberia – Gigant 2004” na trasie
Atlantyk – Pacyfik – Atlantyk, liczącego 30 tys. km. Romuald Koperski był
też pomysłodawcą i kierownikiem najtrudniejszej w historii motoryzacji zimowej wyprawy samochodowej „Ekspedycja Stulecia”, z Przylądka Roca
w Portugalii przez Syberię, na dalekie krańce Czukotki. Odbył dziesiątki
eksploracyjnych wypraw, których celem były m.in. Jakucja, Chakasja, Ałtaj,
Buriacja, Czukotka, Kołyma, Góry Czerskiego, Mamskie, Sajany, ChamanDaban, Suntar-Chajata, polarne rejony Syberii, Mongolia. Za samotny spływ
gumowym pontonem najdłuższą syberyjską rzeką Leną – od źródeł w górach
bajkalskich do Morza Arktycznego – otrzymał prestiżową nagrodę „Kolosa”
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oraz tytuł Podróżnika Roku 1999. W 2002 r. zorganizował zakończoną sukcesem zimową wyprawę do Jakucji w poszukiwaniu grobu Jana Czerskiego.
W styczniu 2010 r. wykonał najdłuższy koncert fortepianowy na świecie,
trwający 103 godziny i 8 sekund. Wyczyn został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa.
W marcu 2011 r. założył fundację swojego imienia – Fundację Romualda Koperskiego. Głównym jej celem jest poprawa wizerunku Polski w Rosji
i Rosji w Polsce.
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Na Syberii alkohol pije się tak,
jak u nas herbatę
Ile jest teraz stopni na Syberii?
Na Syberii teraz panuje zima. Temperatury o tej porze roku spadają zazwyczaj
do -40 stopni Celsjusza, ale zdarzają się też dużo niższe.
Syberia przeciętnemu Polakowi kojarzy się właśnie z zimnem. Dlaczego
jako cel swoich podróży wybrał Pan ten rejon świata?
Wybrałem Syberię, gdyż jest to ciekawa kraina – bardzo rozległa i ze względu
na surowy klimat dziewicza, jak dotąd niezbadana. Gdybyśmy popatrzyli na
mapę świata, to nigdzie więcej nie znajdziemy tak olbrzymiego obszaru ziemi,
o którym tak mało wiemy. Coś takiego spotkamy już tylko w tym rejonie świata.
To znaczy, że ma Pan w sobie duszę odkrywcy…
Każdy ją ma, a na pewno każdy mężczyzna, tylko u jednych się to uwidacznia,
a u innych nie. Ktoś odnajduje się w biznesie, a ktoś inny w podróżowaniu po
świecie. Zdecydowanie należę do tej drugiej grupy ludzi i jestem z tego powodu szczęśliwy.
Powiedzenie „Gość w dom – Bóg w dom” podobno ma tam prawdziwe odniesienie?
Przez 22 lata włóczęgi po Syberii nie zdarzyło mi się, żeby gdziekolwiek odmówiono mi gościny bądź noclegu we wsi. Ludzie wręcz prześcigają się w niesieniu pomocy przybyszom.
A skąd w tych ludziach tyle dobroci?
Z otoczenia i z drugiego człowieka, który daje dobry przykład. Na Syberii panuje prawdomówność, tam ludzie nie kłamią.
W swoich książkach pisze Pan, że na Syberii wielokrotnie spotkał Pan żyjącą
historię…
Syberia jest o tyle ciekawym krajem, że wnikliwy reportażysta, gdziekolwiek
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się zatrzyma, ma gotowe historie. Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają czasy
terroru stalinowskiego. Bardzo chętnie o tym rozmawiają, opowiadają o losach
zesłańców, pokazują związane z nimi miejsca. Poza tym, gdy u nas zapytamy
przechodnia o ulicę, wytłumaczy, wskaże kierunek. Rosjanie mieszkający na
Syberii nie tylko wytłumaczą nam, jak dotrzeć w konkretne miejsce, ale nas
tam zaprowadzą. Historia Syberii jest złożona, ale przeważnie nikt tam źle nie
wspomina nawet złych czasów.
W odróżnieniu od nas, Polaków…
Nam, Polakom, zawsze jest źle. Jako osoba podróżująca po świecie wiem, że
jesteśmy tym, co widzieliśmy i gdzie byliśmy. Moim zdaniem ludzie powinni
brać kredyty, żeby wyjechać, a nie żeby kupić samochód czy dom. To podróże
czynią z nas ludzi, kształcą, z podróży powstają pomysły, przemyślenia – i pozwalają nam lepiej żyć. Gdy wracam do Polski z kolejnej podróży po Syberii, to
cieszę się, że mam kran z wodą. Nikt z nas tego już nie docenia. Gdy ktoś przychodzi do mnie i chcę poczęstować go herbatą, to włączam czajnik elektryczny
i robię mu herbatę z torebki. Natomiast jeżeli ktoś mnie pyta na Syberii, czy
chcę herbatę, to zanim odpowiem, bardzo się zastanowię, bo mam świadomość
jej wartości. Wiem, że syberyjskie zaproszenie na herbatę wiąże się najpierw ze
złapaniem psów, które potem zostaną zaprzęgnięte do sań z metalową wanną.
Syberyjczyk pojedzie nimi 1,5 km do rzeki. Tam narąbie lodu i wróci. Potem
napali w piecu, postawi na nim wannę, by otrzymać wodę. Następnie wleje ją
do czajnika i zagotuje. I dopiero potem sięgnie po herbatę, zrobi esencję, naleje
jej i zaleje wodą. Wyobraźcie sobie Państwo, jak taka herbata smakuje! Jaki jest
dla niej szacunek! A u nas? Założę się, że gdybyśmy teraz poszli na śmietnik, to
znaleźlibyśmy tam kilogramy wyrzuconego jedzenia…
Czy to prawda, że na Syberii nikt nie osiedlał się dobrowolnie?
Na Syberii miejscowości nie powstawały na tej zasadzie, że ktoś przyjechał i powiedział: osiedlę się tu, będę rolnikiem i tutaj będę uprawiał ziemię. Nie. On
został tutaj zesłany. Miejscowości syberyjskie to były najpierw gułagi, które dopiero po śmierci Józefa Stalina zostały zlikwidowane. Jednak koniec gułagów
wiązał się tylko z tym, że zdjęto z nich drut kolczasty. Ludzie pozostali na miejscu. Powstałe w ten sposób miejscowości zazwyczaj nosiły nazwy gułagów. Na
przykład dzisiejsza miejscowość Śnieżnyj to dawniej był gułag Śnieżnyj.
A Wierszyna, która uznawana jest za enklawę polskości?
Do tej miejscowości Polacy przyjechali za chlebem. Działo się to jednak za caratu – w 1910 r. – kiedy na świecie nie było jeszcze komunistów. Osiedlający
się tam Polacy nie mieli pieniędzy na statek, który by ich zawiózł do Ameryki.
Skusił ich wtedy ukaz carski, według którego każdy, kto w tamtym okresie
zdecydował się osiedlić na Syberii, miał dostać zwrot kosztów podróży, ziemię,
dom i określoną kwotę pieniędzy. Wielu Polaków rzeczywiście pojechało tam,
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jednak dostali jedynie tajgę do wykarczowania. Pierwsze lata żyli w ziemiankach, jednak szybko pobudowali sobie domy i zaczęli dobrze egzystować. To
było prawdziwe Eldorado. Wówczas nie ropa stanowiła bogactwo kraju, ale
futra zwierząt żyjących w tajdze i występujące tam minerały. Wszystko to na
Syberii było za darmo, dlatego ludzie jechali tam i dorabiali się majątku. Polacy
byli właścicielami kopalń złota, budowali domy towarowe, fabryki. To był zupełnie inny kraj, aż przyszła komuna.
Podobno syberyjski jadłospis składa się głównie z kawioru i łososi. Czy to
prawda?
Nie. Oczywiście jest tam mnóstwo kawioru i ryb, ale oni się tym nie opychają na
co dzień. Nie jest to dla nich rarytasem. Bardziej stanowią dla nich walutę przetargową, służącą do wymiany na produkty trudniej dostępne. Kawior i ryby
mają tutaj za darmo i to w dużych ilościach, za to brakuje im cukru i mąki. Za
słoik marmolady można tam dostać wiadro kawioru. Tak naprawdę na Syberii
je się głównie dziczyznę oraz to, co im dostarcza tajga.
Pije się tam też dużo alkoholu…
Na Syberii alkohol pije się tak, jak u nas herbatę. Rosjanie zamieszkujący Syberię są genetycznie stworzeni do spożywania tego trunku. Oni nie mają w sobie
genu odpowiedzialnego za rozkład alkoholu i nie popadają tak szybko w alkoholizm jak na przykład my. Jednak alkohol jest tam inaczej spożywany. U nas
przeważnie jak zacznie się pić, to pije się już do końca. Rosjanie mieszkający na
Syberii piją i potrafią dalej normalnie egzystować. Znam tam ludzi, którzy są
na przykład sędziami. Gdy odwiedzam ich w przerwie w pracy, to oczywiście
otwierają butelkę, którą wspólnie wypijamy. Następnie zakładają togę i idą dalej sądzić. U nas jest to niedopuszczalne.
Eksploruje Pan Syberię już ponad 20 lat. Jak zmieniła się ona na przestrzeni
tego czasu?
Miasta zmieniły się na lepsze. Pobudowano wiele nowych dróg, pojawiły się
przy nich stacje benzynowe i hotele. Jednak to wszystko ma miejsce na południu kraju, tam, gdzie jest kolej transsyberyjska. Dzisiaj samochodem osobowym można dojechać do Władywostoku, 20 lat temu nie można było dojechać
chociażby do Nowosybirska. W tej dziedzinie kraj poszedł bardzo do przodu.
Natomiast wieś syberyjska położona z dala od traktów wyludnia się. Wioski,
które były sztucznie tworzone tylko po to, by kraj zagospodarować, już nie istnieją. Ekonomia wzięła górę.
A jak Pana zmieniła Syberia?
Syberia odcisnęła na mnie silne piętno. Przede wszystkim nie mam w sobie
chciejstwa, jestem zdrowy i zadowolony z otaczającego mnie świata, przez co
uważam się za bardzo bogatego człowieka.
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Kilka lat temu założył Pan Fundację Romualda Koperskiego. W jakim celu?
Poprawy wizerunku Polski w Rosji i Rosji w Polsce.
Udaje się to Panu?
Po takich spotkaniach jak dzisiejsze w Radzyniu widać, że tak. W moim odczuciu radzyniacy opuścili salę z innym obrazem Syberii niż ten, jaki mieli, zanim
tutaj przyszli. Może spodziewali się pieśni patriotycznych i widoku drutów
kolczastych, a zobaczyli, że jest to kraj, w którym żyją normalni ludzie i gdzie
jest piękna przyroda.
Poprzez swoje książki chce Pan też odkłamywać obrazki, które na co dzień
możemy oglądać w telewizji…
Ja nie chcę odkłamywać, ja po prostu mówię, co było na tej Syberii i jak było.
Media w tym temacie nie mają nic do powiedzenia. Zresztą nie mamy polskiego dziennikarstwa, nie mamy też żadnego polskiego medium poza kościelnymi. Każdy reportaż pokazuje czyjś punkt widzenia. Najwięcej o Rosji mają do
powiedzenia ludzie, którzy w ogóle Rosji nie znają, albo politycy, którzy mało
wiedzą. To jest złe i kiedyś odbije się nam czkawką.
Pochodzi Pan z rodziny o wieloletnich tradycjach muzycznych…
Tak, moi dziadkowie i rodzice wpoili mi zamiłowanie do muzyki. I nie był to
tylko fortepian, ale też skrzypce i trąbka.
Jest Pan wykonawcą najdłuższego koncertu fortepianowego na świecie. Jak
bije się taki rekord Guinnessa?
W tego typu przedsięwzięciach obowiązuje szczegółowy regulamin. W moim
przypadku był to rekord, który został już wcześniej ustanowiony, do którego
Księga Guinnessa wraz z poprzednim wykonawcą opracowali określone reguły. Za każdą godzinę grania przysługiwała mi jedna minuta odpoczynku.
W ciągu czterech kolejnych godzin nie mogłem powtarzać repertuaru, wszystko musiało być koncertem, a nie jakimś tam plumkaniem. Miałem wyznaczonego opiekuna oraz została powołana specjalna komisja, która pilnowała przestrzegania regulaminu. W moim przypadku grałem na początku dwie doby,
pospałem sobie pół godziny i znowu grałem dobę. Potem znowu miałem 24
minuty przerwy, po których grałem już do końca. Ostatecznie grałem 103 godziny i 8 sekund poprawiając węgierski rekord o dwie godziny.
Gratuluję tego wyczynu i życzę, by jak najdłużej nie został on pobity. Dziękuję za rozmowę.
4.12.2015 r.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Romuald Koperski podczas odsłonięcia tabliczki na Skwerze Podróżników nie krył wzruszenia.
– Po raz pierwszy spotkał mnie taki zaszczyt – mówił podróżnik.
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Fot. Karol Niewęgłowski

Spotkanie z podróżnikiem odbyło się w sali koncertowej
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim

Fot. Karol Niewęgłowski

Polakom Syberia kojarzy się z zimnem oraz z zsyłkami polskich
niepokornych patriotów. Jednak w dziejach tego regionu zapisali oni piękną kartę,
dlatego dziś w każdym miejscu Syberii przyjmą nas z otwartym sercem.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Spotkanie uświetnił mini koncert fortepianowy oddający istotę rosyjskiej duszy
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Opowieściom towarzyszył też pokaz slajdów,
które pomagały wyobrazić sobie syberyjskie krajobrazy

Fot. Karol Niewęgłowski

Książki Romualda Koperskiego cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Elżbieta Dzikowska
„Tam, gdzie byłam”

15 marca 2016 r.

I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Elżbiety Dzikowskiej

Elżbieta Dzikowska – urodziła się 19 marca 1937 r. w Międzyrzecu Podlaskim.
Historyk sztuki, sinolog, podróżniczka, reżyser i operator filmów dokumentalnych, autorka wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów publicystycznych oraz wystaw sztuki współczesnej.
Ukończyła sinologię w Instytucie Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W 1959 r. dostała korespondencyjnie propozycję pracy w nowo otwartej redakcji
miesięcznika „Chiny”. Pracowała tam do rozwiązania tego pisma i powstania
w 1964 r. redakcji „Kontynentów”. Związana była z nią przez 20 lat, zwiedzając
z aparatem fotograficznym całą Amerykę Łacińską.
W 1976 r. wraz z Tony Halikiem byli pierwszymi Polakami, którzy dotarli
do ruin zaginionego miasta Vilcabamba, ostatniej stolicy Inków. Jako małżeństwo przygotowali wspólnie około 300 filmów i programów telewizyjnych z cyklu „Pieprz i wanilia”. Razem odbyli wiele podróży do prawie wszystkich krajów Ameryki Łacińskiej, Europy, 27 stanów USA, jak również do: Chin, Australii,
Nowej Zelandii, Tajlandii, Indii, Sri Lanki, Rosji, na Tahiti, Hawaje, Galapagos,
Wyspę Wielkanocną, do Kenii i Tanzanii, do Maroka, Libii, Egiptu. Po śmierci
męża w 1998 r. Elżbieta Dzikowska zajęła się głównie popularyzacją ciekawych
miejsc w Polsce, realizując krajoznawcze programy telewizyjne z cyklu „Groch
i kapusta” i tworząc cykl książek „Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce!”.
Elżbieta Dzikowska jest inspiratorką budowy pomnika inż. Ernesta Malinowskiego – twórcy do niedawna najwyżej położonej kolei na świecie w Peru
– oraz powstania Muzeum Podróżników im. Tony Halika w Toruniu.
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Radzyń przypomina mi moją
podlaską młodość!
Urodziła się Pani w Międzyrzecu Podlaskim. To niedaleko Radzynia, w którym zapewne nie raz Pani przebywała. Jak zapamiętała Pani nasze miasto?
Dla mnie symbolem Radzynia jest przede wszystkim pałac ze wspaniałymi
rzeźbami, oranżerią i parkiem, ale także kościół Trójcy Świętej. Opisałam to
wszystko w jednym z rozdziałów mojej książki pt. „Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce”. Zawsze, jak byłam w Radzyniu, to zazdrościłam Wam tego
kompleksu. Międzyrzecki pałac Potockich jest o wiele, wiele skromniejszy.
Poza tym Radzyń był moim miastem powiatowym, z czym my, międzyrzeczanie nie mogliśmy się pogodzić. Byliśmy większym ośrodkiem miejskim, ale
jednak bez tej rangi administracyjnej. Radzyń przypomina mi moją podlaską
młodość!
Ma Pani też przykre wspomnienia z Radzynia. Po II wojnie światowej za
swoją działalność patriotyczną na krótko trafiła Pani tutaj do więzienia…
Było to następstwo działalności w antykomunistycznej organizacji młodzieżowej o nazwie Związek Ewolucjonistów Wolności (ZEW). Zostałam zwerbowana do niej przez starszego kolegę w trzeciej klasie liceum. Rozrzucaliśmy
ulotki, pisaliśmy na ścianach patriotyczne hasła i odezwy, rozbijaliśmy jajka
na portretach Stalina i innych komunistycznych przywódców. W 1952 r. zostałam aresztowana. Siedziałam właśnie wtedy dwa dni w radzyńskim areszcie,
dwa czy trzy dni w Białej Podlaskiej, chyba dzień w Międzyrzecu Podlaskim,
a potem pół roku na zamku w Lublinie. Nie myślę jednak często o tym, jestem optymistką i najważniejsze jest dla mnie to, co będzie, a nie to, co było.
Przyszłość. Uważam też, że jak się nie zazna złego, to się nie doceni dobrego,
chociaż lepiej tego złego jednak nie zaznawać..
Po raz ostatni była Pani w Radzyniu dokładnie 10 lat temu (8 VI 2006 r.).
Z tego spotkania zapamiętałem bardzo dobrze pierścienie-olbrzymy na Pani
palcach. Ma Pani chyba słabość do biżuterii…
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Tak, stanowi ona jakby mój atrybut. Interesuje mnie głównie biżuteria etniczna, ale zdarza się też, że ze swoich podróży przywożę same kamienie. Nie te
drogie, tylko bursztyny, turkusy, lapis lazuli, koral… W Polsce oprawia mi je
mój przyjaciel Andrzej Kupniewski. Biżuterię lubię też dlatego, że traktuję ją
tak jak kobiety w pozaeuropejskich krajach: stanowi dla mnie nie tylko ozdobę – chociaż przede wszystkim – ale także jest rodzajem amuletu. Ostatnio
wydawnictwo Bernardinum opublikowało mój album pt. „Biżuteria świata”,
gdzie piszę o właściwościach różnych kamieni. Biżuterię przywożę głównie
po to, żeby ofiarować ją Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika. Znajduje się ono w Toruniu (ul. Franciszkańska 9-11), bo właśnie tam na ul. Prostej 8 urodził się mój mąż.
Skoro wspomniała Pani o Muzeum Podróżników im. Tony’ego Halika, to
oprócz bogatej kolekcji biżuterii i pamiątek z podróży znajduje się tam też
pokaźna kolekcja kluczy…
Ach, tak. Są to klucze z hoteli, w których razem z Tonym spędziliśmy przynajmniej jedną noc. Później, podróżując już sama, też starałam się zdobywać
te bardziej oryginalne klucze. Obecnie jest to trudne, gdyż w większości hoteli używa się już kart. Jednak dzięki temu naszemu wariactwu powstała
oryginalna mapa sygnowana naszymi kluczami. Jest ich tam kilkadziesiąt.
U siebie w domu też mam trochę ciekawych kluczy, m.in. klucz mojej prababki, który wygląda jak pistolet. Gdy moja mama prowadziła po wojnie
herbaciarnię, została kilka razy napadnięta. Bała się sama wracać do domu,
więc ja jako mała dziewczynka chodziłam wieczorami, żeby jej towarzyszyć
– z tym właśnie kluczem, który wyglądał jak pistolet. Razem z mamą czułyśmy się wtedy bezpieczniej.
Jako dziecko chciała Pani zostać podróżniczką?
W tamtych czasach nie można było nawet o tym marzyć. Podróżować można było sobie do lasu na grzyby albo rowerem do sąsiedniej wioski – jak
się oczywiście miało rower. Bakcylem podróżowania na dobre zaraziłam się
dopiero po studiach, gdy zaczęłam pracować w redakcji „Kontynentów”.
Wysłano mnie wtedy do Meksyku, gdzie sama musiałam rozwiązywać różne problemy, jeździć po całym kraju lokalnymi środkami transportu, spać
w najgorszych hotelach, jeść byle co… Ale byłam szczęśliwa.
To była Pani pierwsza prawdziwa podróż?
Nie. Pierwszą prawdziwą podróż odbyłam do Chin po czwartym roku studiów. Trwała ona 6 tygodni, z czego dwa dni leciałam samolotem. Podróż
tę, z noclegiem w Nowosybirsku, zniosłam bardzo źle i marzyłam, żeby już
nigdy nie wsiąść do żadnego samolotu. Ale się nie udało.
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Co dla Pani jest ważniejsze: cel podróży czy droga do niego prowadząca?
Zdecydowanie cel podróży. Kręci mnie cel, a droga jest tylko środkiem. Nie
stanowi ona dla mnie żadnej przyjemności. Podróżuję, żeby dotrzeć do celu,
i jestem w stanie dużo pokonać, żeby go osiągnąć. Jadę nie po to, żeby się
sprawdzić – ja siebie bardzo dobrze znam – tylko po to, żeby się czegoś nauczyć, coś poznać i żeby później móc się podzielić tym z innymi.
Jak poznała pani Tony’ego Halika?
Pierwszy raz zobaczyłam go w telewizji. Pomyślałam sobie wtedy: Jaki to
śmieszny facet! – i wyłączyłam telewizor.
To czym później urzekł Panią Tony Halik?
Miał fantazję i wyobraźnię. Tak jak ja chciał poznawać świat i dzielić się tym
z innymi. Tony Halik był człowiekiem wielkiej pasji i pragnął, żebym tę pasję
z nim dzieliła. Z tego powodu zapewniał mi różne atrakcje: chciał, żebym jeździła na nartach wodnych, to wynajął mi instruktora; chciał, żebym jeździła
na bojerach, to kupił mi bojer. Jednak nie wszystkie pomysły kończyły się po
jego myśli. Gdy wsiadłam do tego bojera, to od razu rozwinęłam prędkość
120 km/h. Swoim biustem złamałam ster i powiedziałam, że już nigdy mnie
na to nie namówi. Musiał sprzedać bojer.
Bywały w Waszym życiu wyjazdy wyłącznie dla przyjemności, takie bez
kamery i aparatu?
Dwa lata temu po raz pierwszy byłam na urlopie wypoczynkowym. Nigdy
w życiu się tak nie wynudziłam. Ja nie umiem leżeć na plaży, opalać się i popijać drinki. Dlatego też nie byłam na przykład na Bora-Bora, bo tam nic
nie ma do roboty. Tam nic się nie dzieje, nie ma plemion, nie ma zabytków.
Razem z Tonym zawsze jeździliśmy po coś, a nie po to, żeby leżeć na plaży
i odpoczywać. To wszystko jest jeszcze przede mną – na stare lata, bo ja przecież jestem jeszcze młodą kobietą.
Wyprawa archeologiczna do Peru, którą odbyła Pani w 1976 r. wraz z mężem Tonym Halikiem i prof. Edmundo Guillenem, dostarczyła dowodów,
że Vilcabamba była ostatnią stolicą Inków. Jakie to uczucie być odkrywcą
i mieć wkład w rozwój nauki?
Wcale nie czuję się odkrywcą. Byliśmy faktycznie pierwszymi Polakami,
którzy tam dotarli. To było bardzo ważne dla Peruwiańczyków, ponieważ
Hiszpanie twierdzili, że państwo Inków skończyło się w 1532 r. Miejscowi uważali jednak, że stało się to 40 lat później, kiedy upadła Vilcabamba
– w 1572 r. Należało znaleźć ją i to udowodnić. Profesor Edmundo Guillen
odnalazł w archiwum indiańskim w Sewilli listy żołnierzy hiszpańskich, którzy brali udział w tych działaniach. Opisali w nich drogę do Vilcabamby.
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Myśmy dotarli tam tropem tych listów i znaleźliśmy wiele dowodów, które potwierdziły, że to właśnie Vilcabamba była ostatnią stolicą Inków. Nasze odkrycie opublikowaliśmy i zrobiliśmy film, który został wyemitowany
w cyklu „Pieprz i wanilia”.
No właśnie, kto wpadł na pomysł programu „Pieprz i wanilia”?
Oczywiście Tony. Zaproponował mi, żebyśmy robili filmy na potrzeby cyklicznego programu podróżniczego. Najpierw nadaliśmy mu tytuł „Tam,
gdzie pieprz rośnie”, potem – „Tam, gdzie rośnie wanilia”, „Tam, gdzie
kwitną migdały”, „Tam, gdzie pachnie eukaliptus”… W końcu zabrakło
konceptu i zostało samo „Pieprz i wanilia”.
To niewiarygodne, że jeden z najpopularniejszych polskich programów
telewizyjnych nagrywany był nie w profesjonalnym studio przy ul. Woronicza, ale w Państwa domu…
Tak, powstawał on u nas w domu, a konkretnie w piwnicy. Podczas podróży sami robiliśmy półgodzinne filmy, a te 10 minut programu dokręcały 22
osoby. Dzięki temu, że „Pieprz i wanilię” robiliśmy u siebie, mieliśmy poczucie, że widzowie zasiadający przed telewizorami byli naszymi gośćmi.
Filmy puszczane w naszym programie technicznie były robione przez profesjonalną firmę, której sami płaciliśmy koszty produkcji. Podróżowaliśmy
też za własne pieniądze. To była nasza pasja. Dowiedziałam się z telewizji,
że „Pieprz i wanilię” oglądało w porywach 18 milionów widzów. Obecnie
wszystkie polskie tego typu programy nie mogą pochwalić się taką widownią. Kiedyś to był jedyny program o podróżach. To było takie okienko na
świat w czasach, gdy był on dla Polaków zamknięty.
Po „Pieprzu i wanilii” przekierowała Pani swoją uwagę na Polskę. Powstało kilkanaście odcinków programu, który zapewne stanowił inspirację do
czterotomowego już przewodnika „Groch i kapusta, czyli podróżuj po Polsce”. Także już dwa tomy „Polski znanej i mniej znanej”. Czy podróże po
Polsce mogą być równie fascynujące jak te odbywane po innych kontynentach?
Dla mnie w tym momencie podróże po Polsce są jeszcze bardziej fascynujące
niż po świecie. Świat znam już dobrze, a w Polsce jest jeszcze dla mnie dużo
do odkrycia. Chciałabym, aby Polacy najpierw poznawali swój kraj. A oni
jak mają trochę wolnego czasu, to jadą w świat, tam gdzie ciepło. Zanim na
dobre wyruszyłam w świat, byłam zarażona tylko Polską. Z moim pierwszym mężem Andrzejem Dzikowskim, jeszcze jako studenci jeździliśmy na
brygady żniwne. Zarabialiśmy na tym grosze, ale wszystko przeznaczaliśmy
na podróże po kraju. Przeszliśmy pieszo wszystkie góry, mam nawet złotą
odznakę PTTK. Dużo pływaliśmy kajakami, śpiąc przy tym w namiotach.
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Mój mąż łowił ryby, a ja zbierałam jagody i grzyby. Wtedy udało nam się poznać Polskę. Ponadto, studiując historię sztuki, brałam udział w naukowych
obozach wakacyjnych. Polegały one na tym, że mieliśmy objazdy po różnych
zabytkach w Polsce. Wtedy odkryłam wiele ciekawych miejsc, do których
wróciłam później podczas pisania „Grochu i kapusty”. Będę to robić zawsze,
bo Polska to piękny i ciekawy kraj.
Z Pani inicjatywy w 1999 r. powstał pomnik Ernesta Malinowskiego, projektanta i budowniczego Centralnej Kolei Transandyjskiej. Dlaczego tak
Pani na tym zależało?
Podczas jednego z moich pobytów w Peru, na przełęczy Ticlio, usłyszałam,
że Centralna Kolej Transandyjska jest dziełem Amerykanina Henry’ego Meiggsa. Nie mogłam się z tym zgodzić, dlatego postanowiłam odpowiednio
uhonorować prawdziwego twórcę tego arcydzieła sztuki inżynieryjnej, czyli
Malinowskiego. Nie było to łatwe, gdyż o ile spotykałam się z pozytywnym
odzewem na mój pomysł, to nie szły za tym żadne pieniądze. Rozmawiałam
w tej sprawie m.in. z wicepremierem i ministrem finansów Grzegorzem Kołodko, ówczesnym dyrektorem TVP Ryszardem Miazkiem czy biznesmenem
Aleksandrem Gudzowatym. Ostatecznie udało się, choć dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji, ale tylko ja wiem,
ile pracy kosztowało zebranie wszystkich funduszy. Autorem pomnika był
znakomity rzeźbiarz, mój przyjaciel prof. Gustaw Zemła. Dzieło ma 7 m wysokości i nawiązuje do indiańskich totemów i polskich kolei. Pomnik stanął
w lipcu 1999 r. – w setną rocznicę śmierci Ernesta Malinowskiego – właśnie
na przełęczy Ticlio, najwyższym punkcie szlaku (4818 m n.p.m.). Zorganizowaliśmy wtedy też Rok Malinowskiego w Peru i w Polsce, a jego imieniem
nazwano pociąg Warszawa-Krynica.
Jest Pani już na emeryturze, a wciąż dużo podróżuje, pisze i fotografuje.
Skąd czerpie Pani na to wszystko energię?
Lubię to, co robię. Uważam, że praca jest – obok miłości – jedną z największych wartości. To ona przedłuża mi młodość i aktywność. Nie wyobrażam
sobie życia bez pracy.
Mówi się, że najbardziej płodnym podróżnikiem był Arkady Fiedler, który napisał aż 32 książki. Jednak Pani na swoim koncie ma ich też bardzo
dużo – tylko w ostatnich trzech latach ukazały się albumy „Biżuteria świata” i „Moje Ponidzie”, książka „Polska znana i mniej znana” oraz dwie
części Pani biografii podróżniczej pt. „Tam, gdzie byłam”. Ma Pani jeszcze
jakieś plany wydawnicze?
Pełno. Właśnie pracuję nad drugim tomem „Polski znanej i mniej znanej”
oraz nad albumem „Drzwi i okna świata”. W zapasie mam też albumy „Fry-
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zury i nakrycia głowy” i „Świat, który odchodzi”. Jak będę miała czas, to
chcę jeszcze zrobić album o Chinach, może i o Etiopii. Jeśli chodzi o kolejne tomy mojej biografii podróżniczej pt. „Tam, gdzie byłam” postanowiłam
zrobić sobie przerwę. Teraz interesuje mnie bardziej to, co będzie, a nie to co
było. A poza tym jestem młodą artystką i mam ciągle wystawy fotograficzne.
A czy zostały Pani jeszcze jakieś białe plamy na mapie świata? Miejsca,
gdzie nie postawiła Pani dotąd stopy, a chciałaby?
Tak. Chociażby w tym roku wybieram się do Papui Nowej Gwinei, gdzie
jeszcze nigdy nie byłam. Odbywa się tam ciekawy festiwal Sing-sing, który
bardzo chcę zobaczyć. Zostało mi też jeszcze trochę Etiopii do uzupełnienia,
bo to fascynujący kraj. A tak w ogóle jest wiele miejsc, które chciałabym jeszcze zobaczyć. Jednak chyba nie zdążę, bo muszę oszczędnie już gospodarować swoim czasem.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. Przy okazji pozdrawiam wszystkich mieszkańców Radzynia Podlaskiego. Jesteście wspaniali!
15.03.2016 r.
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Fot. Jarosław Kurzawa

Mówiąc Elżbieta Dzikowska jednym tchem dodajemy: Tony Halik.
Oboje są nierozłączni jak tytułowy pieprz i wanilia, dlatego podróżniczka
na radzyńskim skwerze odsłoniła podwójną tabliczkę.

Fot. Karol Niewęgłowski

Elżbieta Dzikowska przez wiele lat z ekranu telewizora czarowała nas
opowieściami o wspaniałych, niepowtarzalnych przygodach
i odmiennych zwyczajach z najdalszych zakątków świata
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Fot. Karol Niewęgłowski

Podróżniczka w pierwszej części spotkania skupiła się na swojej biografii,
co było dla mieszkańców ziemi radzyńskiej szczególnie ciekawe. Przedstawiła się jako Podlasianka, gdyż urodziła się w pobliskim Międzyrzecu Podlaskim.

Fot. Katarzyna Komoń

W drugiej części spotkania Elżbieta Dzikowska zaprezentowała wybrane
przez siebie fotografie wykonane podczas licznych podróży. Było to, jak sama określiła,
skakanie po kontynentach, krajach, plemionach.
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Fot. Karol Niewęgłowski

Na zakończenie na salę wniesiony został – przy wspólnym śpiewie „Stu lat” – wielki tort urodzinowy – prezent dla Elżbiety Dzikowskiej, której urodziny przypadają 19 marca

Fot. Tomasz Młynarczyk

Po spotkaniu podróżniczka jeszcze długo rozdawała autografy

17

Nela Mała Reporterka
„Nela i tajemnica świata”

19 czerwca 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Neli Małej Reporterki

Nela Mała Reporterka – podróżniczka, reporterka, a przede wszystkim
dziecko ciekawe świata. Dziś ma już 12 lat, ale nadal jest najmłodszą reporterką na świecie. Wszystko dlatego, że mała Nela w wieku 5 lat postanowiła
podróżować i nagrywać programy – jak jej ulubiony reporter z Animal Planet, nieżyjący już Steve Irwin. Zaczęło się od niewinnie wypowiedzianego
marzenia, a dziś Nela ma na swoim koncie podróże do Azji (Tajlandia, Kambodża, Malezja, Indonezja, Filipiny, Wietnam, Sri Lanka, Birma i Japonia),
Afryki (Etiopia, Zanzibar, Kenia, Tanzania i Mauritius), a także do Ameryki
Południowej (Peru, Boliwia i Chile) i Ameryki Północnej (Kostaryka, Panama i Dominikana). Jej podróże są pełne przygód i niespodzianek. Zwiedzała już m.in. boliwijskie wulkany i gejzery, obserwowała kajmany i piranie
w dorzeczu Amazonki, a na Filipinach zeszła sto dwadzieścia metrów w głąb
jaskiń, szukając nietoperzy. W Etiopii dotarła do doliny Omo, gdzie żyją jeszcze liczne afrykańskie plemiona. Tam właśnie uczestniczyła w ceremoniach
plemiennych.
Nela zwiedziła wiele pięknych miejsc na ziemi, na pewno więcej niż
niejeden dorosły. Swoimi wrażeniami z podróży chętnie dzieli się z innymi.
W 2014 r. zadebiutowała w TVP ABC serią reportaży dla najmłodszych pod
tytułem „Nela Mała Reporterka”.
Nela podróżuje razem z rodzicami. Wspólnie z mamą pisze też książki. Pomocny w tym jest jej własny dziennik z podróży, w którym zapisuje
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ciekawe historie, dołącza swoje rysunki oraz zdjęcia. Nela jak do tej pory
jest autorką ośmiu książek (nie licząc „Przygodnika” oraz „Zabaw z Nelą”).
Są to: „10 niesamowitych przygód Neli”, „Nela na 3 kontynentach. Podróże
w nieznane”, „Nela i tajemnice świata”, „Nela na tropie przygód”, „Śladami Neli przez dżunglę, morza i oceany”, „Nela na kole podbiegunowym”,
„Nela i skarby Karaibów” oraz „Nela i tajemnice oceanu”. Dwukrotnie
(w 2015 i 2016 r.) otrzymała prestiżową nagrodę „Bestseller Empiku” w kategorii literatura dla dzieci.
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Czasami kręcę globusem
i czekam aż się zatrzyma
Jak zaczęły się Twoje wielkie podróże?
Zaczęło się, kiedy miałam pięć lat. Pojechałam wtedy w moją pierwszą egzotyczną podróż z plecakiem do Tajlandii. Naszym celem była mała wyspa na
morzu. Gdy jechałam poczułam, że to jest właśnie to, co chcę robić, czyli zwiedzać świat i opowiadać o tym dzieciom. Zainspirował mnie do tego mój idol
Steve Irwin, który kochał zwierzęta i nagrywał filmy przyrodnicze. Pomyślałam, że też chcę to robić i kontynuować jego dzieło, bo dowiedziałam się, że
niestety zmarł.
Czy sama planujesz miejsca które chcesz odwiedzić, czy ktoś Ci w tym pomaga?
To bywa naprawdę różnie. Czasami kręcę globusem i czekam aż się zatrzyma.
Potem sprawdzam co ciekawego można tam zobaczyć. Czasami wyjazd wynika na przykład z jakiejś promocji biletów lotniczych. Jestem cały czas gotowa
do podróży w zimne lub ciepłe kraje!
A z kim najczęściej podróżujesz?
Z jednym z moich pluszaków. Mam ich sporo, bo uwielbiam zwierzęta. Zawsze
na wyprawę staram się zabrać jakieś zwierzę, ale też kupuję pluszowe zwierzaki jak jestem na wyjeździe. I tak z Kostaryki przywiozłam pluszowego leniwca,
z Borneo nosacza, a na przykład z Islandii maskonura.
Jak udaje Ci się łączyć obowiązki szkolne z podróżami?
Wyjeżdżam w ferie i w wakacje. Natomiast chodzę do szkoły w trochę innym
systemie i mam inaczej ułożone ferie. Dużo uczę się też w podróży.
Masz 11 lat i byłaś już na czterech kontynentach. Marzyłaś o takim życiu pełnym przygód?
Zaczęłam podróżować jak miałam pięć lat, więc mam wrażenie, że podróżu-
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ję od zawsze. Najbardziej lubię to, że dzięki moim filmom na TVP ABC oraz
książkom inne dzieci mogą podróżować ze mną, oraz przeżywać wspaniałe
przygody.
A czy w dorosłym życiu widzisz siebie nadal jako reporterkę i podróżniczkę?
Tak! Oczywiście! Ale chciałabym się zająć czymś jeszcze. Marzę o odkrywaniu skarbów, tajemnic i skamielin dinozaurów. Chciałabym być archeologiem,
biologiem i botanikiem. Chciałabym odkryć jakieś nowe gatunki zwierząt oraz
jakieś wspaniałe dinozaury, których jeszcze nie odnaleziono. Chciałabym też
nagrać film przygodowy.
Czy masz takie swoje wymarzone miejsce, do którego chciałabyś pojechać?
Chciałabym pojechać na Antarktydę i do Brazylii. Już byłam w kilku zimnych
krajach, między innymi w Finlandii i na Islandii. Teraz w najbliższym czasie
zamierzam wybrać się na Grenlandię.
Jaka jest Twoja najciekawsza przygoda, która Cię do tej pory spotkała?
Każda wyprawa jest inna i przygodowa. W mojej ostatniej książce (tej z zebrą
na okładce) opisuję dużo fajnych przygód. Między innymi nurkowanie na wraku w morzu Karaibskim. To było niezapomniane przeżycie, bo akurat robiłam
kurs nurkowy dla nurka juniora. Musiałam zdać taki sam egzamin jak dorośli.
To był test i ćwiczenia na basenie i w morzu. Kiedy schodziłam pod wodę niżej
i niżej czułam się niesamowicie spokojna. Otaczał mnie wielki błękit, w którym
się unosiłam. Jakbym była w stanie nieważkości. To jest nie do opisania, trzeba
to przeżyć. Następnie jak dotarłam na dno zobaczyłam ogromny wrak statku.
Wyglądał bardzo tajemniczo. To wszystko jest opisane w mojej przygodzie,
więcej nie zdradzę.
A miałaś w czasie swoich podróży chwile grozy, kiedy było tak naprawdę
niebezpiecznie i się bałaś?
Kiedyś w nocy w Boliwii wybraliśmy się na obserwację nocnych zwierząt na
rzece Yakuma, w dorzeczu Amazonki. Świeciłam latarką a dookoła mnie było
bardzo dużo oczu. To było przerażające, tym bardziej że wiedziałam, że to są
oczy kajmanów, czyli takich krokodyli. W pewnym momencie nasz przewodnik pokierował łódź do brzegu, gdzie leżał taki jeden duży kajman. On się nas
przestraszył i szybko rzucił się w kierunku rzeki, czyli prawie wskoczył nam do
łódki. Pamiętam to do dziś!
Lubisz pisać książki?
Bardzo lubię, bo wtedy przypominam sobie różne sytuacje i emocje z podróży.
Jeszcze raz przenoszę się w daleki świat. To taki przygodowy pamiętnik w którym zabieram dzieci na koniec świata.
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Ktoś Ci pomaga przy ich powstawaniu, czy od początku do końca sama je
piszesz?
Pomaga mi mama. Zawsze proszę ją o radę, lub rozmawiam o czym mogłabym
jeszcze napisać.
W Twoich książkach możemy dużo przeczytać o różnych zwierzętach świata.
Które z nich jest Twoim ulubionym i dlaczego akurat to?
Ja lubię chyba wszystkie zwierzęta na świecie. Może najmniej lubię makaki,
które mnie ostatnio okradły na Borneo, bo to straszne złodziejaszki. Potrafią
otwierać plecaki, wyrywać rzeczy, a jak już coś złapią to uważają, że to jest ich
i mogą nawet ugryźć. A najbardziej fascynują mnie węże. Uważam, że są bardzo ciekawe i tajemnicze.
To, że dużo podróżujesz po świecie już wiemy. A czy lubisz poznawać Polskę?
Bardzo! W wakacje w lipcu będę na przykład nad polskim morzem (zawszę
jak tam jestem odwiedzam fokarium na Helu), niedługo jadę również w Tatry
uczyć się o niedźwiedziach, wilkach, kozicach i orłach. Chciałabym również
odwiedzić Białowieżę. Interesują mnie również różne polskie regionalne tradycje, które też chciałabym zgłębić.
A jakie miejsce w naszym kraju poleciłabyś swoim rówieśnikom na zbliżające się wakacje?
Mazury, morze, góry! W Polsce jest bardzo dużo fantastycznych miejsc, ale trzeba się też przygotować do podróży. Ja zawsze uważam, że podróż jest prawdziwa, kiedy wiemy co zwiedzamy. Bardzo fajnym miejscem jest na przykład
polska kopalnia złota.
A na świecie?
W wakacje? Niedługo ukaże się mój kalendarz szkolny Przygodnik, w którym
opisuję do jakiego kraju warto właśnie pojechać w danym miesiącu i co się tam
wtedy ciekawego dzieje. W lipcu zabieram dzieci na Islandię, a w sierpniu do
Indonezji na poszukiwanie błazenków. Będziemy też wiedzieć, kiedy zaczyna
się nowy rok chiński oraz weźmiemy udział w hinduskim festiwalu kolorów!
Czy posiadasz jakąś rzecz, przedmiot bez którego nie wyruszasz w podróż?
Plecak, lornetka, plaster, kapelusik, notes i kredki, kompas, latarka i wiele innych rzeczy.
Masz już swój program w telewizji, piszesz też książki. Czy czujesz się
gwiazdą?
Czuję, że robię to co lubię i cieszę się, że dzieciom się to podoba.
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A czy ludzie zaczepiają Cię na ulicy, w autobusie bądź w sklepie?
Czasami się to zdarza, szczególnie jak są jakieś spotkania autorskie na przykład
nad morzem. Wtedy dzieci wiedzą, że gdzieś tam jestem i mnie szukają.
Lubisz spotykać się z rówieśnikami i tak im opowiadać o swoich podróżach?
Co dają Ci takie spotkania?
Bardzo lubię. Nie tylko z rówieśnikami, ale i z młodszymi dziećmi. Cieszę się,
że wszyscy słuchają mnie w skupieniu przez godzinę, a później zadają fajne
pytania. Oczywiście są też konkursy z nagrodami.
Powiedz na koniec czy masz takie miejsce na świcie, które urzekło Cię na
tyle, że chciałabyś tam wrócić?
Zanzibar z niesamowitymi odpływami i uśmiechniętymi Masajami powtarzającymi HAKUNA MATATA, co oznacza „nie ma problemu”.
Życzę Ci, abyś mogła tam jak najczęściej wracać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo!
17.06.2016 r.
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Fot. Karol Niewęgłowski

Uroczystość odsłonięcia tabliczki na Skwerze Podróżników zakończyła się wspólną fotografią,
na której trudno było wszystkich ogarnąć ze względu na tłumnie przybyłych miłośników
podróży. Wiele osób przyjechało specjalnie na to spotkanie z całej Polski.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Młoda podróżniczka – drobna, niebieskooka blondynka z grubym, sięgającym pasa
złotym warkoczem, niespeszona olbrzymią liczbą słuchaczy przez godzinę opowiadała
o podróżach, następnie poprowadziła konkurs z przekazanej na spotkaniu wiedzy
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Fot. Karol Niewęgłowski

Nela prezentowała swe wspomnienia, mówiła o ciekawostkach z różnych stron świata,
a pretekstem do opowieści były przywiezione z różnych krajów pamiątki. Wśród nich
królowały zabawki – pluszaki, marionetki, ale także kamienie, muszelki.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Spotkanie z Nelą pobiło rekord frekwencji na „Radzyńskich Spotkaniach z Podróżnikami”,
jaki padł w 2014 r. podczas spotkania z Wojciechem Cejrowskim. 19 czerwca 2016 r.
na halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 2 przybyło grubo ponad 800 osób!
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Fot. Karol Niewęgłowski

Nela, w podziękowaniu za przyjazd do Radzynia i swoje opowieści o świecie,
otrzymała karykaturą wykonaną przez Przemysława Krupskiego

Fot. Karol Niewęgłowski

Po zakończeniu spotkania Nela jeszcze długo pozowała do zdjęć i podpisywała swoje książki.
Nie wszystkie były nowe. Niektóre nosiły ślady „zaczytywania”. To najlepsze świadectwo,
że na spotkanie z Nelą wiele dzieci już od dawna czekało.
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Fot. Monika Ćwiek

Nela Mała Reporterka jest najmłodszą podróżniczką
posiadającą swoją tabliczkę na radzyńskim Skwerze Podróżników
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Arkady Paweł Fiedler
„Maluchem przez Afrykę”
„Maluchem przez Azję”

21-22 listopada 2016 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim,
sala widowiskowo-kinowa Radzyńskiego Ośrodka Kultury
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Fot. archiwum Arkadego Pawła Fiedlera

Arkady Paweł Fiedler – wnuk Arkadego Fiedlera, wybitnego pisarza i podróżnika. Po 11 latach rzucił karierę korporacyjną w Londynie, aby oddać
się pasji odkrywania świata i kultywowania tradycji podróżniczych Fiedlerów. Obecnie mieszka i pracuje w Puszczykowie pod Poznaniem. Pasjonat
podróży samochodowych, producent filmów podróżniczych, fotograf. Pomysłodawca i organizator projektu filmowo-podróżniczego „PoDrodze”,
w ramach którego zrealizował trzy wyprawy: w 2009 r. Maluchem (fiatem
126p) wzdłuż granic Polski, w 2014 r. Maluchem przez Afrykę (projekt nominowany do nagrody TRAVELERY National Geographic) i w 2016 r. Maluchem przez Azję. Ponadto organizator wypraw samochodowych do Namibii, Botswany i Zambii. Autor wydanej w 2016 r. książki pt. „Maluchem
przez Afrykę”.
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Pasja podróżowania
zapisana w genach
Rzuciłeś pracę w korporacji i zacząłeś podróżować. Czy postać dziadka – legendarnego podróżnika miała wpływ na tę decyzję?
Postać dziadka oczywiście też, to on zapoczątkował podróżnicze tradycje
w mojej rodzinie. Myślę jednak, że główny powód to wychowanie w domu,
który stworzył, domu pełnego pamiątek, zdjęć i opowieści z dalekiego świata.
Jak zapamiętałeś dziadka Arkadego?
Nie pamiętam dziadka dobrze. Zawsze był postacią pełną charyzmy, wodzem
rodziny, z którym wszyscy się liczyli.
Arkady Fiedler napisał 32 książki, z kolei Twój ociec – Arkady Radosław
Fiedler jest autorem już 6 książek. Przeczytałeś wszystkie?
Tak, choć większość bardzo dawno temu.
A czy jest taka, do której chętnie powracasz?
Najbardziej lubię te, które czytałem w okresie dzieciństwa: „Wyspa Robinsona”, „Orinoko” i „Biały Jaguar”. W niedalekiej przeszłości chcę do nich sięgnąć
wraz z moimi dziećmi. Natomiast ostatnio przeczytałem „Madagaskar. Gorąca wieś Ambinanitelo”.
Często w domu rozmawiacie o podróżach?
Bardzo często, żyjemy podróżami.
Jakie miejsce w Twoim życiu zajmuje Muzeum-Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera wraz z Ogrodem Kultur i Tolerancji w Puszczykowie?
Jest to miejsce, w którym się wychowałem, które obecnie jest moją swego rodzaju bazą wypadową oraz miejscem, do którego chcę wracać.
Chciałbyś, by Twój syn – Arkady Antoni Fiedler, kontynuował rodzinną pa-
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sję podróżowania?
Cieszyłbym się, gdyby Arkady i też moja córka Mai chcieli poznawać świat.
Nie będę im oczywiście narzucał sposobu na ich własne życie.
Skąd wziął się u Ciebie pomysł na podróżowanie fiatem 126p?
Maluch to przede wszystkim pojazd, który darzę ogromnym sentymentem.
Właściwie to go odkryłem ponownie podczas pierwszej podróży z cyklu
„PoDrodze”, kiedy w 2009 r. przejechaliśmy wzdłuż granic Polski. Nagle człowiek, pędząc poprzez codzienne życie, zwolnił, gdy siadł za kółko małego fiata.
Maluch narzucił swoje tempo, przez to podroż stała się ciekawsza, pełniejsza.
Ponadto Maluch ma jedną cechę, której nie ma żaden inny współczesny samochód: budzi ogromne zainteresowanie mieszkańców miejsc odwiedzanych po
drodze. Przyciągając do siebie, jednocześnie łamie bariery między nimi a mną.
Zwykło się mówić, że ze względu na konstrukcję Malucha jest to samochód
bardzo niebezpieczny. Czy po swoich podróżniczych doświadczeniach też
tak uważasz?
Współczesne samochody zapewne są znacznie mocniej skonstruowane, ale za
to szybsze, co ma wpływ na wiele niebezpieczeństw.
To prawda, że można naprawić go śrubokrętem?
Nie, ale na pewno łatwiej jest go naprawić niż każdy inny współczesny samochód.
Czy przed wyjazdem do Afryki bądź Azji jakoś specjalnie testowałeś swój
samochód?
Samochód był właściwie przygotowywany do ostatniego momentu, dlatego
nie było na to czasu. Przed podróżami przejechałem nim zaledwie kilkaset kilometrów, by dotrzeć silnik.
Nie bałeś się, że Maluch rozkraczy się gdzieś na środku drogi i w ten prosty
sposób zniweczy Twój wysiłek?
Gdzieś w tyle głowy zawsze miałem tę obawę, ale przez to podróż też stawała się bardziej interesująca. O Malucha trzeba było dbać, szanować go, wręcz
chuchać na niego. Miałem ze sobą też sporą ilość części zamiennych, których
ostatecznie nie musiałem używać.
A jak Ty przygotowywałeś się do co bądź bardzo wymagających fizycznie
podróży?
Po prostu wstałem zza biurka, wsiadłem do samochodu i pojechałem w podróż. Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie.

198

Arkady Paweł Fiedler

Co jest dla Ciebie ważniejsze: droga prowadząca do celu czy cel podróży?
Równowaga. Zarówno cel i droga są dla mnie ważne. Swoim podróżom stawiam sporo celów, które staram się realizować, jednak staram się też czerpać
i chłonąć samą podroż.
Czym jest wspomniany w Twojej książce „efekt Malucha”?
Jak już wcześniej wspomniałem, Maluch to nie tylko środek lokomocji, ale też
narzędzie do łamania barier między ludźmi. W każdym miejscu, gdzie się pojawił, wzbudzał sensację, otwierał mi drogę, prowokował ludzi do rozmów,
wywoływał życzliwe uśmiechy.
O czym się myśli, jadąc kilka godzin w malutkim samochodzie?
O wszystkim i niczym. Człowiek czasem zupełnie się wyłącza, działa jak automat. Jednak częściej myśli się o tym, co mnie otacza, o miejscach, które się
odwiedziło lub odwiedzi. Często myślę też o rodzinie i planach na przyszłość.
Jak radziłeś sobie z upałami w Afryce? Maluch przecież nie ma klimatyzacji.
Zdarzało mi się podczas jazdy polewać głowę wodą. Po jakimś czasie człowiek
jednak się przyzwyczaja do wysokich temperatur.
Czym głównie różniła się Twoja afrykańska podróż od tej azjatyckiej?
W Azji zdecydowanie więcej się najeździłem. Odwiedziłem też większe pustkowia. Azja, którą poznałem, to kraina wielkich przestrzeni. Afryka była bardziej barwna, żywa.
A czy były takie momenty, w których czułeś zagrożenie?
Właściwie to nie.
Swoje podróże traktujesz jako kolejny wyczyn?
Nie łączę podróżowania i wyczynów. Wyczyny to sporty ekstremalne, a podróże to poznawanie, odkrywanie, droga. Na tym wolę się skupiać.
Pokonałeś Maluchem już Polskę, Afrykę i Azję. Co dalej?
Chciałbym kontynuować projekt „PoDrodze” i wraz z moim Maluchem przejechać przez obydwie Ameryki oraz stworzyć kolejny serial. Poważnie myślę
też o wypadzie na Madagaskar – tym razem samemu, bez Malucha.
W takim razie życzę Ci realizacji tych planów i dziękuję za rozmowę.
Wielkie dzięki.
17.11.2016 r.
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Fot. Karol Niewęgłowski

„Świat to księga, ktoś kto nie podróżuje czyta jedną jej stronę” – dyrektor
Grażyna Kratiuk, witając licznie zebranych na spotkaniu w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
zacytowała na wstępie słowa św. Augustyna, które znalazły się
jako motto na Skwerze Podróżników

Fot. Karol Niewęgłowski

Arkady Paweł Fiedler o swych podróżach maluchem rocznik 1998 opowiadał
dwukrotnie: 21. listopada w MBP („Maluchem przez Afrykę”)
i 22. – w Radzyńskim Ośrodku Kultury („Maluchem przez Azję”)
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Fot. Karol Niewęgłowski

Arkady Paweł Fiedler podróże fiatem 126p odbywał w ramach projektu „PoDrodze”. Za każdym razem towarzyszyła mu ekipa filmowa, która dokumentowała przebieg wypraw.

Fot. Małgorzata Mazurek

Malucha, nazywanego przez podróżnika „Zieloną Bestią”, Arkady Paweł Fiedler
wybrał bardzo świadomie. Okazało się, że był to nie tylko środek lokomocji,
ale narzędzie do łamania barier.
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Fot. Karol Niewęgłowski

Na Skwerze Podróżników pojawiła się kolejna tabliczka z niedźwiedzią łapą – a właściwie
z trzema łapami, bo poświęcona trzem przedstawicielom podróżniczej dynastii Fiedlerów
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Fot. Karol Niewęgłowski

W piątkowy ranek sala widowiskowo-kinowa ROK wypełniła się po brzegi

Fot. Robert Mazurek

W każdym przypadku opowieściom podróżnika towarzyszył
pokaz slajdów i fragmentów filmów

19

Marek Kamiński
„Trzeci biegun”

6 lutego 2017 r.

Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Marka Kamińskiego

Marek Kamiński – podróżnik, polarnik, przedsiębiorca. Urodził się 24
marca 1964 r. w Gdańsku. W 1982 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące
im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie, następnie studiował filozofię
i fizykę na Uniwersytecie Warszawskim. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Mieszka wraz z rodziną w Gdyni.
Pierwszy i jedyny człowiek na świecie, który zdobył oba bieguny Ziemi
w ciągu jednego roku bez pomocy z zewnątrz: 23 maja 1995 r. wraz z Wojciechem Moskalem dotarł na biegun północny (770 km w 72 dni), 27 grudnia 1995 r. zdobył samotnie biegun południowy (1400 km w 53 dni). Z kolei
w 2004 r. dotarł na obydwa bieguny z niepełnosprawnym chłopcem – Jaś-
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kiem Melą. Uczestniczył m.in. w wyprawach na Antarktydę, Grenlandię,
dwa razy przepłynął jachtem Ocean Atlantycki, przeszedł Pustynię Gibsona.
W 2015 r. przeszedł pieszo 4 tys. km z Kaliningradu do Santiago de Compostela legendarnym szlakiem pielgrzymkowym Camino, zwanym szlakiem
św. Jakuba.
Ekspert w dziedzinie motywacji i przywództwa. Założyciel Instytutu
Marka Kamińskiego – firmy szkoleniowej oraz właściciel Inveny S.A., wiodącej firmy z branży grzewczej i sanitarnej. W 1996 r. założył Fundację Marka
Kamińskiego zajmującą się realizowaniem dużych projektów społecznych,
skierowanych do wybranych grup potrzebujących, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Fundacja organizuje Europejskie Obozy
Zdobywców Biegunów dla dzieci chorych, niepełnosprawnych i w trudnej
sytuacji życiowej.
Marek Kamiński jest laureatem wielu nagród, m.in.: Bursztynowego
Motyla w konkursie im. Arkadego Fiedlera, Explorer 2000 czy Super Kolos
2004 za największy w historii polskiej polarystyki wyczyn sportowy. Rekordzista Guinnessa w kategorii Ludzkie Możliwości – Odkrywcy: „Pierwszy
na obydwu Biegunach w tym samym roku”. Odznaczony m.in. Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Medalem Ministra Sportu
i Medalem Św. Wojciecha.
Jest autorem licznych książek, takich jak: „Nie tylko biegun”, „Moje
wyprawy”, „Razem na Bieguny”, „Moje Bieguny. Dzienniki z wypraw
1990-1998”, „Marek – chłopiec, który miał marzenia”, „Wyprawa”, „Warto
podążać za marzeniami”, „Alfabet”, „Odkryj, że biegun nosisz w sobie”,
„Moje życie polarnika”, „Trzeci biegun” oraz „Idź własną drogą”.
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Droga jest tylko pretekstem,
by dotrzeć do Boga
W którym momencie życia Marek Kamiński podjął decyzję, że będzie podróżnikiem?
Nigdy takiej decyzji nie podjąłem. W swoim życiu nie staram się być kimś,
gdyż dla mnie ważne jest „tu i teraz” – to, co jest do zrobienia, a nie to, kim
jestem. Bardziej interesują mnie czasowniki niż przymiotniki.
Tak naprawdę jestem mieszanką podróżnika, filozofa i człowieka poszukującego. W moim życiu miałem momenty, w których decydowałem się rzucić
wszystko na szalę. Niejednokrotnie zostawiałem wszystko w imię jakiegoś
marzenia. To właśnie zadecydowało o mojej przyszłości, o tym, że zrealizowałem m.in. wyprawy na bieguny, przepłynąłem Atlantyk, przeszedłem pustynię Gibsona.
Jesteś pierwszym i jedynym człowiekiem na świecie, który w ciągu jednego
roku zdobył oba bieguny Ziemi. W jakich okolicznościach zrodził się ten
pomysł?
Wszystko zaczęło się w dzieciństwie, kiedy czytałem dużo książek i marzyłem. Później, gdy już studiowałem, czułem, że to nie jest to, co chcę robić w życiu. Wróciłem wtedy do marzeń z dzieciństwa. Rzuciłem wszystko, spaliłem
za sobą wszystkie mosty i poszedłem na Grenlandię. Później pojechałem na
Spitsbergen, gdzie spotkałem Wojtka Moskala. To właśnie spotkanie zadecydowało, że poszedłem na bieguny.
Gdybym go wtedy nie spotkał i gdybym nie czytał w dzieciństwie tych książek, to moje życie z pewnością potoczyłoby się inaczej. Te dwa punkty były
decydujące.
Który biegun okazał się trudniejszy do zdobycia?
Tak naprawdę najtrudniejszym do zdobycia biegunem jest poznanie samego siebie. Wszystkie inne bieguny są łatwe. Wydaje się to banalnym stwierdzeniem, jednak w życiu wielokrotnie tego doświadczyłem. Natomiast jeśli
chodzi o te fizyczne bieguny, to kiedyś wydawało mi się, że trudniejszym do
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zdobycia jest biegun północny. Odbierałem go jako prawdziwy żywioł, gdzie
w każdej chwili można stracić życie. Później myślałem, że najtrudniejszy był
biegun zdobywany razem z Jaśkiem Melą – niepełnosprawnym chłopcem,
bo tam byłem odpowiedzialny za drugiego człowieka. Ta świadomość była
dla mnie cięższa niż ryzyko stracenia własnego życia. Ostatnio okazało się, że
najtrudniejsza była wyprawa do Santiago de Compostela. Podczas wędrówki
szlakiem św. Jakuba byłem samotny między milionami ludzi. Czułem wtedy,
że idę przez pustynię duchową.
Podsumowując: w każdym momencie mojego życia najtrudniejsze było to co
jest tu i teraz, z czym właśnie się mierzyłem.
Wspomniałeś o wyprawach na bieguny z niepełnosprawnym chłopcem –
Jaśkiem Melą. Jaki cel im przyświecał?
Ten cel nie był taki oczywisty. W tym, co robię podążam przeważnie za intuicją. Na początku celem była pomoc Jaśkowi. Poznałem go dzięki mojemu
przyjacielowi Wojtkowi Matysowi i od razu postanowiłem mu pomóc. Pomyślałem wtedy, że zorganizuję z nim wyprawę. Chciałem tym zainspirować innych ludzi.
Najpierw jest intuicja, żeby coś zrobić, a potem pojawia się cel, refleksja, po co
to robię. W tym wypadku celem była pomoc Jaśkowi, pomoc innym ludziom,
zrobienie użytku ze swojej wiedzy oraz poświęcenie swojego czasu.
Czy po zdobyciu biegunów nie czułeś, że osiągnąłeś już kres swoich marzeń?
Rzeczywiście, miałem takie poczucie. Świat mnie nudził. Myślałem, że dalej
to już tylko mogę zdobyć Księżyc. Jednak to była pułapka, bo życie jest dużo
bogatsze, niż możemy to sobie wyobrazić. Przykładanie naszej ludzkiej miary
do świata stworzonego przez Boga jest bardzo złudne.
„Trzeci biegun” to hasło nawiązujące do Twoich poprzednich wypraw.
Gdzie on się znajduje?
W naszym sercu. Jeżeli w naszym sercu jest Pan Bóg, to on jest naszym trzecim
biegunem.
Kiedy i dlaczego w Marku Kamińskim narodził się pomysł, żeby pokonać
najstarszy w Europie szlak pielgrzymkowy, szlak św. Jakuba zwany Camino?
Tak jak w większości moich wypraw, ten pomysł nie rodził się we mnie – zawołała mnie droga. Oczywiście, czytałem dużo o tym szlaku, a on mnie przyzywał. To tak jak w przypadku Ziemi i jej dwóch biegunów magnetycznych,
które przyciągają igłę kompasu: nie widać ich sił, nie widać pola magnetycznego – igła na kompasie ustawia się sama.
Dusza człowieka też ma taką igłę, która ustawia się pod wpływem jakichś pól.
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Myślę, że Camino jest takim duchowym biegunem ziemi. W pewnym momencie moja igła ustawiła się na ten biegun. Pierwsza myśl o Camino pojawiła się
u mnie jakieś 15 lat temu i tak powoli we mnie to dojrzewało. Nie było tutaj jakiegoś konkretnego powodu, że – powiedzmy – przestałem wierzyć i chciałem
się nawrócić. Po prostu ta droga mnie zawołała.
Przeszedłeś 4 tys. km z Kaliningradu do Santiago de Compostela. Skąd pomysł połączenia tych dwóch miejsc?
Ucząc się języka hiszpańskiego do tej wyprawy wyczytałem, że Camino było
osią, wokół której zrodziła się Europa. A jak jest oś, to są i bieguny. Jeden z nich
był oczywisty – grób św. Jakuba w Santiago de Compostela, który nazwałem
biegunem wiary. Gdy zacząłem prowadzić tę oś przez Europę, doszedłem do
Kaliningradu. Wtedy przypomniałem sobie, że znajduje się tam grób Immanuela Kanta, który uważany jest za symbol rozumu.
Dawniej było tak, że ludzie na Camino wyruszali z progu własnego domu.
Z tej racji, że z wykształcenia jestem filozofem, to moim domem – oprócz tego
materialnego w Gdańsku – jest dom duchowy, właśnie filozofia. Stąd też wybór na początek tej wyprawy grobu Kanta, który miał dla mnie podwójne znaczenie: jako próg domu i biegun rozumu.
A dlaczego w tym kierunku, a nie przeciwnym?
Taki kierunek wybierali wszyscy inni wędrowcy. Choć był taki pielgrzym –
Paul Bourget, który usłyszał, że jest ważniejsze miejsce niż Santiago de Compostela – Naga Góra koło Koszalina. Nawet papież Jan Paweł II porównał ją
do Góry Synaj. Myślałem, żeby pójść z Santiago do tej Nagiej Góry, jednak
doszedłem do wniosku, że to będzie pod prąd. Choć generalnie lubię chodzić właśnie pod prąd, ale prąd Camino jest silniejszy niż nasze wyobrażenia.
Mogę go porównać do prądu górskiego strumienia – jest niemożliwe, by mu
się przeciwstawić. Łatwiej zginąć. Myślę, że gdybym tak zrobił, to bym zginął,
przecież ledwo dałem radę, idąc z prądem w kierunku Santiago.
W którym momencie z podróżnika przemieniłeś się w pielgrzyma?
Podróżnik poznaje świat ten zewnętrzny, natomiast pielgrzym bardziej zwraca się do wewnątrz. Droga jest tylko pretekstem, by dotrzeć do Boga. Droga
do Santiago de Compostela zmieniła w moim życiu proporcje, rozszerzyła mi
horyzont. Obok tego świata zewnętrznego, świata przygód istnieje dużo ważniejszy świat.
Jak wyglądały Twoje przygotowania do tego przedsięwzięcia?
Biegałem, pływałem, a raz w tygodniu nawet chodziłem 70 km wokół jeziora
Łebsko. Wykonywałem też ćwiczenia duchowe. Zrobiłem fundament według
Ignacego Loyoli, dużo medytowałem. Całe moje przygotowania do Camino
to była jednak głównie praca gdzieś w głowie, a tylko trochę ćwiczenie ciała.
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Co zakładałeś sobie, planując wyprawę do Santiago de Compostela?
Planowałem, że podczas wędrówki będę medytował i kontemplował Pismo
Święte. Po Camino chciałem wrócić oczyszczony, przemieniony i bardziej
uduchowiony. Choć przeczytałem może ze sto książek o Santiago de Compostela, rzeczywistość okazała się zupełnie inna niż moje wyobrażenia. Moje
plany zostały starte na miazgę. W czasie wędrówki doświadczałem ciemnej
nocy duszy i przede wszystkim niewyobrażalnego wysiłku psychicznego i fizycznego.
Okazało się jednak, że to było dobre. Gdyby życie toczyło się tak, jak sobie zaplanujemy czy wyobrazimy, byłoby smutne i takie jednowymiarowe.
Zdobyłeś polarne bieguny, Mont Blanc i Kilimandżaro, dwa razy przepłynąłeś jachtem Ocean Atlantycki, przeszedłeś Pustynię Gibsona w Australii,
a jednak w książce „Trzeci biegun” piszesz, że w pewnym sensie przejście
Camino było najtrudniejsze. Dlaczego?
Czym innym jest radzenie sobie z rzeczywistością przyrody, a czym innym –
wędrowanie na pustyni stworzonej przez ludzi, mimo że ludzi jest tam bardzo
wielu. Moje Camino połączone było z wielkim rozczarowaniem cywilizacją.
Najtrudniejsze okazało się przeżywanie prawdziwej samotności. Nie takiej
pięknej, literackiej – na oceanie, pustyni, kiedy tak naprawdę człowiek nie jest
samotny, bo otacza go natura, z której czerpie siłę. A tutaj byłem odcięty od
natury i jednocześnie – od tych ludzi. Myślę, że dlatego to było takie trudne.
A czy były takie momenty, w których chciałeś zrezygnować?
Codziennie. Wielokrotnie myślałem, by kupić rower i dojechać nim do Santiago czy złapać autostop bądź wsiąść do pociągu. Największego kryzysu doświadczyłem w Siegen, kiedy rzeczywiście byłem na granicy życia i śmierci.
Może później we Francji już mniej myślałem o rezygnacji, ale na początku non
stop rozważałem przerwanie marszu: zastanawiałem się, czy jest sens iść dalej,
czy może powinna to być sztafeta, którą powinienem tylko zacząć.
Nie były to jakieś wielkie załamania, ale cały czas człowiek się zastanawiał, czy
jest sens iść na piechotę 4 tysiące kilometrów. Przecież można tam dojechać
samochodem, dolecieć samolotem.
Podczas wędrówki spotkałeś wiele osób, doświadczyłeś wielu zdarzeń. Czy
według Ciebie był to przypadek?
W życiu nie ma przypadków. Myślę, że na swojej drodze spotykamy ludzi,
których powinniśmy spotkać.
Jakiego Marka spotkałeś w Santiago de Compostela?
Takiego, który poznał głębię trzech słów: akceptacja, wdzięczność i uważność.
Staram się o nich codziennie pamiętać. Akceptacja tego, co przynosi nam życie – bez obrażania się na nie, bez rozpamiętywania, dlaczego akurat mnie to
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spotkało, bo wszystko ma jakiś sens. Wdzięczność za to, że żyję: tyle razy przecież mogłem zginąć i mogliśmy tutaj nie rozmawiać. Uważność, czyli bycie tu
i teraz, żeby nie być umysłem gdzie indziej, jutro czy wczoraj.
To jest ten inny Marek. Tego przedtem w sobie nie miałem, a uważam, że te
trzy sprawy są w stanie wyzwolić w człowieku bardzo wiele energii.
„Inspirujemy ludzi, aby niemożliwe stało się możliwe. Uwierz w siebie
i działaj” – to motto Fundacji Marka Kamińskiego. Skąd wziął się pomysł
na jej założenie?
Pomysł powstał podczas mojej wyprawy na biegun południowy, która była
poświęcona chorym na raka dzieciom jednego z gdańskich szpitali. Miałem
wtedy ze sobą listy tych dzieci, których większość wkrótce umarła. Gdy doszedłem do celu, rozpłakałem się – głównie ze względu na te listy. To było ważne,
że te chore dzieci odbyły pierwszą i w większości ostatnią podróż w życiu.
Wtedy poczułem sens mojego pielgrzymowania i pragnienie, żeby robić to dalej. Czułem, że świat to jest więcej niż ja.
A jakie cele przyświecają fundacji?
Na początku celem była pomoc materialna. Jednak po wyprawach z Jaśkiem
Melą pomyślałem, że najważniejsze, co możemy podarować drugiej osobie,
to czas. Zamiast dawać rybę, można dać wędkę. Jaśka zmieniła nasza wspólna wyprawa – metoda, której podczas niej użyłem. Zastanawiałem się, jak to
się stało, że udało mi się chłopca mającego 13-14 lat zaprowadzić na bieguny.
W ten sposób opracowałem metodę „Biegun”, która wynikała z mojego dotychczasowego życia. Celem jest właśnie dzielenie się tą metodą, inspirowaniem ludzi, żeby zmieniali swoje życie, przez wiedzę o sobie i przez wiarę
w swoje możliwości. To właśnie przyświeca fundacji.
Jakie masz plany na najbliższą przyszłość?
W najbliższym czasie wydaję książkę pt. „Idź własną drogą”. Wybieram się też
w podróż medytacyjno-refleksyjną, którą nazwałem „Dekalog. 10 dni w Izraelu”. Ten powrót do Ziemi Świętej jest dla mnie bardzo ważny. Stanowi dalszy ciąg Camino. Trzecim dużym projektem, który właśnie przygotowuję, jest
wyprawa do Japonii pod tytułem „Droga mniej uczęszczana”. Wyruszę z Kaliningradu i przejadę przez Syberię. Na miejscu w Japonii chcę przejść stary
szlak pielgrzymkowy, zetknąć się z inną duchowością, zachowując przy tym
własną tożsamość.
Życzę Ci powodzenia w realizacji tych przedsięwzięć i dziękuję za rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
7.02.2017 r.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Marek Kamiński odsłonił swoją tabliczkę na Skwerze Podróżników – tak jak na zdobywcę
biegunów Ziemi przystało – w scenerii mroźnego i śnieżnego wieczoru
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Fot. Karol Niewęgłowski

W imieniu Kustosza Sanktuarium MBNP ks. prał. Romana Wiszniewskiego
przybyłych na spotkanie powitał ks. Rafał Kornilak

Fot. Tomasz Młynarczyk

Do Sanktuarium MBNP przybyło tak wiele osób, że trzeba było zmienić miejsce spotkania:
z przytulnej sali konferencyjnej na kilka razy większe
pomieszczenie dolnego kościoła, które i tak wypełniło się po brzegi
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Głównym punktem spotkania było wspólne obejrzenie dokumentalnego filmu
Jana Czarlewskiego pt. „Pielgrzym. Camino Marka Kamińskiego”

Fot. Tomasz Młynarczyk

Po projekcji filmu Marek Kamiński wyjaśnił, że w drodze do Santiago de Compostela
spotkał więcej ludzi, było więcej momentów dramatycznych i wesołych,
o czym można przeczytać w książce „Trzeci biegun”
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Zdjęciom, indywidualnym rozmowom i dedykacjom nie było końca

Fot. Małgorzata Mazurek

Na zakończenie Marek Kamiński złożył wpis w Księdze Pamiątkowej
„Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
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Jacek Pałkiewicz
„Dubaj. Prawdziwe oblicze”

7 maja 2017 r.

Sala konferencyjna Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim
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Fot. archiwum Jacka Pałkiewicza

Jacek Pałkiewicz – urodził się 2 czerwca 1942 r. w Immensen, w niemieckim obozie pracy. Reporter, eksplorator, członek rzeczywisty brytyjskiego
Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, odkrywca źródła Amazonki.
Twórca survivalu w Europie, jest powszechnie uznawanym autorytetem
w dziedzinie przetrwania. Mieszka trochę we Włoszech, trochę w Polsce.
W 1975 r. pokonał Atlantyk w roli dobrowolnego rozbitka. To 44-dniowe
doświadczenie wykorzystali badacze z NASA, zainteresowani problematyką
izolacji i granic ludzkiej wytrzymałości.
Dwa lata pływał jako oficer na statkach „tanich bander”, potem pracował w afrykańskich kopalniach złota i diamentów. Od połowy lat 70. kierował wieloma ambitnymi wyprawami w poszukiwaniu osobliwości ginących
cywilizacji, niezwykłych zjawisk i ludzi. Przecierał szlaki na Borneo i Nowej
Gwinei. Jest weteranem Sahary, poznał najdalsze kresy Syberii. Najczęściej
podróżował w stylu XIX-wiecznych odkrywców: na wielbłądach, jakach,
słoniach, bądź reniferowymi zaprzęgami, piechotą, chińskim sampanem czy
indiańskimi pirogami. W 1994 r. dotarł w Górnym Orinoko do Janomami
nieutrzymujących kontaktu z zachodnią cywilizacją.
W 1996 r. jego naukowa ekspedycja ustaliła źródło Amazonki, rozwiewając tym samym kontrowersje co do miejsca narodzin największej rzeki
świata. W 15 lat później władze peruwiańskie wzniosły tam obelisk z tablicą
upamiętniającą odkrycie, a prezydent Włoch nadał odznaczenie Kawalera
Orderu Zasługi Republiki Włoskiej.
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Autor ponad dwudziestu książek, m.in. „Syberia”, „Angkor”, „Pasja
życia”, „El Dorado. Polowanie na legendę”, „Sztuka podróżowania”, „Eksploracja”, „Amazonka. Zagadka źródła królowej rzek”, „Dżungla miasta”,
„Dubaj. Prawdziwe oblicze” i „Menu świata”. W 1998 r. otrzymał główną
nagrodę „Bursztynowy Motyl” za najlepszą książkę podróżniczą roku. Dokonania podróżnika ukazał Andrzej Kapłanek w biografii pt. „Pałkiewicz.
Droga odkrywcy”.
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Uciekłem od świata czaru
i zerwałem jego złotą maskę
Podróżuje Pan już ponad 40 lat, niejednokrotnie przecierając nowe szlaki
w wielu miejscach na świecie. Czy nie boi się Pan, że w którymś momencie
podróżowanie zacznie Pana nudzić?
Podróże daleko od utartych szlaków to ciężki chleb. To wciąż nowe wyzwania. Jeśli tego zabraknie, to wtedy ulotni się fascynacja przygodą i trzeba będzie myśleć o zmianie profesji. Ale nie sądzę, aby to mogło się mi przydarzyć.
Zawsze podróżował Pan w bardzo nietypowy sposób – na wielbłądach,
jakach, słoniach bądź reniferowymi zaprzęgami. Dlaczego akurat tak?
Bo taki wiktoriański styl podróżowania odróżnia się zasadniczo od masowej
turystyki. Bezpośredni kontakt z nieznanym bardziej wzbogaca osobowość,
zapewnia więcej wzruszeń, dostarczając niezapomnianych przeżyć.
Czy zdarza się Panu, że po powrocie z podróży nie potrafi Pan odnaleźć się
w ustabilizowanym świecie?
Rzeczywiście życie w świecie rozdmuchanej konsumpcji i komercjalizacji,
różni się zasadniczo od środowisk, których to jeszcze nie dotknęło. Stąd, po
powrocie do domu, patrząc na nieustanne wojny polityczne, globalizację,
która przyczynia się do upadku obyczajowości, zrywania więzi międzyludzkich, często nie można się odnaleźć.
A czy żona w pełni akceptuje Pana pasję podróżowania?
Małżonka zdawała sobie sprawę z tego za kogo wychodzi za mąż, a nie jeździ razem, bo przedkłada podróże pięciogwiazdkowe nad namiot i śpiwór.
Nie siedzi w domu i nie czeka kiedy wróci małżonek, bo ma swoje zajęcia
profesjonalne, które wypełniają jej czas.
Łodzią ratunkową pokonał Pan samotnie Atlantyk. Dlaczego zdecydował
się Pan na tak ryzykowną wyprawę?
To była wyprawa w roli dobrowolnego rozbitka. Chciałem pokazać, że roz-
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bitek na morzu, jeśli się nie podda, ma szanse uratowania się. A do tego nie
potrzeba wcale tak dużo. Wystarczy wiara w siebie i żelazna siła woli.
Rozmawiając o Pana wyprawach, nie sposób pominąć tej, która zakończyła się odkryciem źródeł Amazonki. Czy po dotarciu na miejsce miał Pan
poczucie, że właśnie przeszedł Pan do historii?
Kiedy dotarliśmy do źródła, wysoko ponad 5000 m n.p.m. byliśmy tak zmęczeni, że nikt nie był w stanie z tego się cieszyć. Refleksje przyszły później.
Ostatnia Pana książka opowiada o Dubaju. Jak to się stało, że zmienił Pan
ekstremalną dżunglę na luksusowe Zjednoczone Emiraty Arabskie?
Na wyprawy ekstremalne nie wystarcza pasja i silny charakter. Do głosu dochodzi i fizjologia, z którą nie sposób jest wygrać. Nie można wygrać z odwiecznymi prawami natury. Któregoś dnia zorientowałem się, że przekroczyłem siedem dziesiątków lat. To taka Conradowska „smuga cienia”, symboliczna granica, poza którą jest już mało miejsca na atrakcyjną przyszłość.
Dlatego znalazłem się na łatwiejszej, wygodniejszej ścieżce wojażowania.
Podczas czytania książki „Dubaj. Prawdziwe oblicze” zauważyłem jednak, że jest Pan osobą, która nadal nie potrafi usiedzieć na miejscu bez
jakiegoś zajęcia.
Bo ja nie jestem z tych, którzy przedkładają nie aktywne wakacje na plaży.
Na początku książki czytelnik poznaje Dubaj pełen wspaniałości. Trudno
uwierzyć, że ten raj powstał na pustyni zaledwie w pół wieku…
Rzeczywiście. Strony internetowe zarażają entuzjazmem do tego miasta
marzeń, będącego ekscytującą świątynią luksusu i stężonym koncentratem
architektury XXI wieku w jednym. Powstały na bogatych w ropę piaskach
emirat stał się edenem dla tych, którzy kochają zbytek, pięciogwiazdkowe
hotele, piękną pogodę i baseny położone setki metrów nad ziemią. Wielu
zachwyca się wszechobecnym tu przepychem, docenia kreatywny hiperaktywizm i histeryczny pościg za awangardowością. Oto miasto, którego motto
mówi wszystko: „zaskoczyć, oszołomić i oczarować”. I to na niemal każdym
kroku.
Czy przepych, jaki reprezentuje, również na Panu robi wrażenie?
Pisząc książkę spojrzałem na Dubaj krytycznie i nazywam to miasto bez charakteru. Jak zauważa brytyjski pisarz Lawrence Osborne, „pełna skrajności
i sprzeczności metropolia przybrała wymiar tandetnej groteski”. Przekształciła się w futurystyczny koszmar, całkowicie zdominowany przez „Księgę
Rekordów Guinnessa”, nieoficjalną konstytucję emiratu. Bo tutaj wszystko
musi być większe i ładniejsze niż gdzie indziej na świecie. Wśród gąszczu
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ekscesów i ostentacyjnego zbytku brakuje jednak czegoś, co w starej Europie
jest być może mało przejrzyste, ale istotne dla jakości życia. We Wrocławiu,
Berlinie czy Madrycie każdy czuje się jak w swoim domu. A w Dubaju na
pewno nie.
Jednak – jak wskazuje tytuł Pana książki – Dubaj ma drugie, ukryte oblicze. Jak ono wygląda?
To mroczna strona do niedawna nic nieznaczącej na mapie monarchii absolutnej, będącej dziś jednym z najbardziej rozreklamowanych miejsc na
świecie. Uciekłem od świata czaru i zerwałem jego złotą maskę, ujawniając drugie oblicze sztucznego raju. Pokazałem nędzę Azjatów kontrastującą
z baśniowymi warunkami bytowymi boskiej kasty etnicznych Dubajczyków,
wnuków niepiśmiennych Beduinów. Zapuszczałem się w miejsca skrajnego
ubóstwa, do getta na obrzeżu miasta, gdzie w okrutnych warunkach bytuje armia azjatyckich robotników. To właśnie oni w ciągu jednego pokolenia
zbudowali w niewolniczych warunkach sięgający nieba pustynny Manhattan. Tego turysta nigdy nie zobaczy, bo mogłoby to wysadzić w powietrze
kreowany przez lata mit Dubaju. Nie pominąłem też autorytarnego ustroju,
represji wobec działaczy na rzecz demokracji, arbitralnych aresztowań oraz
szokujących tortur.
Po napisaniu tej książki zapewne już Pan tam nie wjedzie?
Tak, już tam więcej nie pojadę, bo grozi mi więzienie. To dodatek do wyroku
śmierci, który od dekady ciąży już nade mną z rąk Al Kaidy. A otrzymałem
go za sprzeciw wobec islamskiej inwazji na Europę. Jednak rzetelność należy
do moralnego obowiązku dziennikarza. Zawsze pokazuję świat takim, jaki
jest, a nie takim, jakim go kreują.
Czy zatem warto jest pojechać do Dubaju?
Oczywiście. Bo wyznaczający nowe trendy lider światowej turystyki, rozdarty między beduińską tradycją, religijnym radykalizmem islamskim i ekstremizmem progresywności, dubajski emirat rozbudza wyobraźnię i pragnienia.
Patrząc na Pana dokonania odnoszę wrażenie, że nie robi Pan nic połowicznie. We wszystkim jest Pan profesjonalistą…
Należę do tych, którzy zawsze oddzielają kolor biały od czarnego. A dzisiaj
często w opiniach dominuje kolor szary.
Rozpoczął Pan swoją podróżniczą przygodę na oceanie. Potem, rezygnując z żeglowania, penetrował Pan dżunglę, pustynie, krainy skute lodem
i wieczną zmarzliną. Nie żal Panu tych pierwszych fascynacji?
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Pasja eksploracji wciąż się rozwijała. Kiedy poznałem największe pustynie
świata, chciałem potem przeniknąć wilgotne lasy tropikalne i mieszkające
tam ostatnie plemiona. W międzyczasie pojawiła się miłość do Syberii, którą
poznałem dogłębnie.
W swoim życiu zobaczył Pan wiele i doświadczył równie dużo. A czy jest
jeszcze coś, co potrafi Pana wzruszyć i zaskoczyć?
Jak płaski nie byłby odwiedzany region, to zawsze szukam czegoś dla mnie
atrakcyjnego. Dlatego tych wzruszeń nigdy nie brakuje.
Proszę na koniec powiedzieć o Pana najbliższych planach podróżniczych.
Fascynacja legendarnym Jedwabnym Szlakiem, który od zawsze kusił mnie
swoją tajemniczością, pobudzając wyobraźnię karawanami wielbłądów,
nieznanymi krainami czy romantyczno-awanturniczymi obrazami, stała się
zalążkiem pomysłu zorganizowania wyprawy. W konwoju samochodów
przemierzymy trasę z Pekinu do Warszawy. Tak jak w czasach starożytnego szlaku handlowego, wielkie cywilizacje wymieniały się zdobyczami
techniki i wiedzy, spotykały się i mieszały wpływy kulturalne, tak i dzisiaj
jego dziedzictwo kulturowe może być płaszczyzną do budowania szerokiej
współpracy. Zakładam, że wniesie ona wkład do budowy polskiej marki.
Będzie propagować rozpoznawalność Polski, jej dorobek, historię, kulturę
i atrakcyjność turystyczną. Chce promować nasz kraj jako bramę do Europy
dla Chin, lansować intensyfikację relacji gospodarczo-handlowych między
dwoma krajami, w aspekcie adaptacji do nadchodzącej przyszłości i nowego
ładu globalnego. Zapraszam do odwiedzenia strony poświęconej tej wyprawie – www.silkroad-2017.com
Dziękuję za rozmowę.
5.05.2017 r.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Spotkanie Jacka Pałkiewicza z mieszkańcami Radzynia rozpoczęło się na Skwerze
Podróżników, gdzie witało go spore grono radzynian z wiceburmistrzem Tomaszem
Stephanem i przewodniczącym Rady Miasta Adamem Adamskim

Fot. Michał Maliszewski

Jubileuszowa 20. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” odkryła przed radzyńskimi
miłośnikami podróży kolejne, niezwykłe miejsce na ziemi – Dubaj
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Jacek Pałkiewicz nie krył satysfakcji z dużej liczby słuchaczy

Fot. Tomasz Młynarczyk

Dubaj to bogactwo, przepych jak z innego świata – mówił podróżnik o mieście,
które odwiedził 3 lata temu i do którego nigdy już nie wróci. Chyba, że zaryzykowałby
7 lat więzienia za odkrycie drugiej twarzy bajecznej metropolii.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Jacek Pałkiewicz otrzymał pamiątkowy medal
„Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” potwierdzony certyfikatem

Fot. Tomasz Młynarczyk

Po spotkaniu była oczywiście możliwość zakupienia książek podróżnika z jego autografem
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