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Najpiękniejsze miejsca
zostaw na deser

Która podróż odmieniła Pana życie?
NapewnosamotnapodróżprzezAtlantyk.
Ten Atlantyk dał mi nazwisko w Europie.
MieszkałemwówczasweWłoszechinagleokazałosię,żeniemuszęjużpukaćdodziesiątków
gabinetówzprośbąopieniądze.Tamtapodróż
była moją wizytówką, otworzyła mi drogę do
sponsorów,którzywtakichprzedsięwzięciach
sąogromnieważni.
AjakiegoprojektunieudałosięPanuzrealizować?
Nigdynieodkładałemplanównapojutrze.
Jednak nie udało mi się dotrzeć dogórnego
bieguOrinoko–szykipomieszałamiwówczas
pogoda–przyszłyobfitedeszczeipodniósłsię
poziom wody. Drugie niepowodzenie związanebyłozwyprawądoEl-DoradowAmerycePołudniowej.Tozawszedużyproblem,bo
odrazu uruchamia się wgłowie ostrzeżenie
– to niepowodzenie będzie mnie kosztowało
wycofaniem się sponsorów. Zawsze staram
sięmiećplanawaryjnyidodatkowewarianty.

Z Jackiem Pałkiewiczem, podróżnikiem
o tym, że warto dobierać podróże małymi
krokami, żeby apetyt rósł w miarę podróżowania
i szukać uważnie w pobliżu obleganych szlaków.
Rozmowa

kroku. Ci młodzi ludzie niczym się nie różnią
odstarych wyjadaczy zkrajów kolonialnych,
którzyniemalodurodzeniapodróżowaliimają swobodę językową. Nie odbiegają też od
nich ogładą.

Adam Willma

Gdzie Pan spędza wakacje?
Niebardzowiem,cotojest(śmiech).Pierwsze wakacje, takie prawdziwe – z żoną – miałemraptemparęmiesięcytemu,porazpierwszy po37 latach małżeństwa.
Alanya, drinki, parasole?
Jesienią ubiegłego roku przyszedłem do
domu,a tamwielkibukietkwiatówikarteczka:„Dlasiebiesamej,zszacunkiem”.Rzeczywiście,pomyślałemsobie,jesteśmyzsobątyle lat, anigdy nie byliśmy nanormalnych wakacjach.Jaciąglewpodróżach,żona-malarka
– wmuzeach.
DwatygodniepóźniejpodnaszdomnaŻoliborzupodjechałalimuzynaizawiozłanas na
lotnisko.NajpierwSzanghaj,późniejBali.Gdy
lecieliśmy z Singapuru naBali, podeszło do
mnie dwóch chłopaków zprośbą oautograf.
To tak, jakbym dostał wtwarz – ja, który zawsze podkreślałem, że trzymam się zdaleka
odszlaków turystycznych i szukam dzikich
miejsc,zostałemprzyłapanywtowarzystwie
klasycznychturystówwdrodzedomekkikomercyjnej turystyki! Strasznie głupio mi się
zrobiło. Dopiero później zracjonalizowałem
to sobie, że przecież wpewnym wieku możnasobiepozwolićnaodmianę.Pozatymmiałem zawsze usprawiedliwienie: to przecież
wszystko wina żony!
Wracając dodomu, zajechaliśmy do Dubaju. Ponieważ miały to być wakacje życia,
zdecydowałem,żetrzydnispędzimywsławnym „żaglu” – hotelu Burj Al Arab wDubaju.
Przyjechałponasbiałyrolls-royceizanurzyliśmy się w7-gwiazdkowej rzeczywistości, co
prawdawnajtańszym,alejednak170-metrowym apartamencie. Te trzy dni kosztowały
nastyle,copozostałe1,5miesiącapodróży.No
więc zaznaliśmy klasycznej turystyki.
Gdymiałem15lat,zaczytywałemsięksiążkami podróżniczymi. Dziś trudno wskrzesić tę
fascynację u dzieci. Kontakty z innymi kulturami stały się dla nich normą.
Świat się bardzo skurczył iprawie wszystkoznalazłosięwzasięguręki.Przedewszystkimmamyogromnąswobodęporuszania.Ostatnio,przedwyjazdemdoChin,wyrabiałem
nowypaszport(boChińczycywymagają6wolnych stron wpaszporcie) iwyprosiłem uurzędników,żebyzrobilitoprzez10dni.Młoda
urzędniczka kiwała zniedowierzaniem głową,gdyopowiadałemjej,żekiedyśczekałem
napaszportnawetkilkalat.Dwarazy,żebywyjechać,nielegalnieprzekraczałemgranicę.Obecnazmianajestniesamowita.Jeszcze15lat
temunaswoich„nieturystycznych”szlakach
Polaków spotykałem może ze dwa razy wroku.DziśspotykamPolakówniemalnakażdym

Na Pana stoliku nocnym leżą książki XVIIIwiecznychpodróżnikówczywspółczesnych?
Ijedne, idrugie. Te pierwsze są wspaniałą
inspiracją, natomiast drugie – wyrzutem sumienia.Częstoczytamjeipostfactumwidzę,
ile miejsc przegapiłem wdrodze. Staram się
jednak zawsze bardzo solidnie przygotowywaćdowyjazdów.Idealniebyłobyjechaćwte
same miejsca dwa razy, tak aby popowrocie
dodomu przeanalizować podróż raz jeszcze,
apóźniejpojechaćinaprawićbłędy(śmiech).

Ale właściwie po co podróżować?
Prawdziwapodróżtonietylkoradośćzpięknychwidoków,alewysiłekjejtowarzyszący,
przygotowania, niespodzianki, problemy.
Człowiek, który podróżuje wirtualnie, może
co najwyżej otrzeć się otę atmosferę, ale nie
zastąpi mu to autentycznego przeżycia. Nie
da się odtworzyć wirtualnie prawdziwego
kontaktu zludźmi zodległych krajów.
Łatwo powiedzieć, gdy ma się pełny portfel.
Oczywiście,imwiększemożliwościfinansowe, tym większa swoboda podróżowania.
Alejeślijestwczłowiekupasjapodróżowania,
brak pieniędzy nie powinien być hamulcem.
Spotykampodrodzebardzodużomłodzieży,
która ma wkieszeniach naprawdę niewiele
dolarów.Istniejąjużcałepodręcznikitaniego
podróżowania. Największe koszty to zwykle
bilety lotnicze, ale ito można obejść. Trochę
czasuismykałkiiwinternecieznaleźćmożna
bilety niemal zadarmo. Bo bilet doLizbony
za70 złotych to jest prawie zadarmo. Niektórzy ludzie bazują naprzykład napomyłkach
wsystemie. Dzięki temu są wstanie znaleźć,
np.połączeniezSingapuremza10złotych.Mój
młody przyjaciel leciał ostatnio doSztokholmu.– Chciałocisię?Przecieżbyłeśjużdwarazy–zapytałem.Aonnato:–Za25złotych?Jak
mógłbym nie lecieć?!
Od czego zacząć to smakowanie podróży?
Miejsc niezadeptanych jest jeszcze sporo. Gdybym rozpoczynał podróże dziś,
na pewno zacząłbym od Laosu i Birmy. Fascynującym miejscem jest Butan, który
na naszych oczach przechodzi właśnie od
średniowiecza do współczesności. Wiele
fascynujących zakątków znaleźć można
w Ameryce Południowej.

Polskie atrakcje
turystyczne nadal
związane są ze
stereotypami:
Chopinem,
papieżem, Wałęsą
i wódką
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b Dokąd jechać na wakacje? Wszędzie! – odpowiada Jacek
Pałkiewicz. – Czasami żałuję, że nie wracam gdzie już byłem.
Sąjednakludzie,którzy–nawetjeśliznajdą się wnajwspanialszych miejscach naziemi–niemająwsobietegodziecięcegozachwytu.Nieotworząustzwrażenia,niepotrafiądocenićchwili.Dziwięsię,żechceimsięjeździć.
Nie opłaca się, szkoda czasu.
Ja nie odnotowuję, nie zaliczam. Nie pamiętam nawet jak nazywał się hotel wHongKongu, wktórym spałem wubiegłym tygodniu.Nienatympolegaurokpodróży.Najpiękniejszedlamniebyłospełnianiemarzeń.Jeszcze zanim poszedłem do szkoły, dostałem
odciocinaurodzinyglobus.Tobyłbardzodobryprezent.Odbyłemnatymglobusieniezliczonepodróże:Timbuktu,WyspyKomandorskie,CieśninaBeringa,BuenosAires…Takmi
toutkwiłowgłowie,żegdyjużwyrwałemsię
w ten świat, moim celem było zobaczenie
na żywotego,cowcześniejpoznałemwsnach.
Znalazł Pan idealne miejsce do życia?
ZawszebyłamibliskaAmerykaŁacińska.
Uwielbiam ten kontakt zludźmi, rozmowę,
nastawienie doobcych. Ito pomimo tego, że
ichmentalnośćmnie–jakoczłowiekaurodzonego wduchu pruskiego porządku – czasem
bardzo irytuje. Wiadomo – maniana. Szesnastamożebyćsiedemnastą,amożebyćnastępnegodnia.CiągniemnieteżdoAzjiPołudniowo-Wschodniej,botamsąmiejsca,którewinnych częściach świata można znaleźć już tylko nakartach zakurzonych książek.

MaPanmożliwośćprzyglądaćsięPolscezdaleka.Naileatrakcyjnymturystyczniejestkrajem?
Jestem ambasadorem Mazur. Ludzie w
odległych zakątkach świata, na pytanie
skąd jestem, ztrudem lokują Polskę gdzieś
koło Rosji, ale już stolicy zwykle nie potrafią wymienić. Gdy mnie ktoś pyta czy warto pojechać doWarszawy, mówię szczerze,
że Warszawa to raczej szara prowincja. Bo
przecieżkogoś,ktoprzylatujezSingapuru,Pekinu czy Caracas to miasto raczej nie urzeknie. Przychodzę wieczorem ze znajomymi
do kawiarni, a pani wita mnie mówiąc, że
o22.00 zamykają...
Jeśli miałbym radzić przyjacielowi odsercazAmerykiPołudniowejczyAzji,skierowałbym go raczej doPragi czy Budapesztu. Jeśli
mój przyjaciel nie pochodzi zAmazonii czy
azjatyckichwysp,napewnopoleciłbymBieszczadyiMazury.AtrakcyjnymożebyćKraków,
Gdańsk, Wrocław, Toruń, ale również kilka
mniejszychmiast,którebardzowostatnichlatachwyładniały.Niestety,polskieatrakcjeturystycznenadalzwiązanesązestereotypami:
Chopinem, papieżem, Wałęsą i wódką (ta
ostatniamożejużmniej).Niepotrafiliśmydołączyć dotego zestawu niczego nowego.
Dokąd teraz prowadzi Pana droga?
Od roku siedzę nad dużym projektem
związanym zmiędzynarodową konwencją
CITESozakaziewywozuzwierzątnawymarciu. Chcę odwiedzić kraje, wktórych ten proceder jest najbardziej intensywny. Każda akcja,którauczulanatentemat,jestważna.Polacy często padają ofiarami oszustw – kupują
przedmiotykolekcjonerskieopatrzonecertyfikatemlegalności.TyleżewEuropietecertyfikatyniemajążadnegoznaczenia,natomiast
kary są bardzo wysokie.
NiekusiPanapodróżjeszczebardziejodległa?
Jużdziśpodróżowaćmożnanaorbitę,azakilka lat być może rozpocznie się turystyczna
ofensywa na Księżyc.
Jajuż„zjeżdżamzgórki”,więctakdaleko
niemierzę (śmiech).Zapewniam,żejeślichce
siękomuśposzukać,znajdzienanaszejplanecie miejsca równie zapierające dech. a
ą

