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– „Sztuka podró¿owania” to tytu³ pañskiej
najnowszej ksi¹¿ki. Pisze pan o „prawdziwym”
podró¿owaniu, nie takim na pok³adzie tury-
stycznego autokaru pod opiek¹ pilota. Ka¿dy,
kto czyta³ o pañskich wyprawach, chyba nie
mo¿e mieæ w¹tpliwoœci, ¿e i tê lekturê powinien
wrzuciæ do plecaka.

– To forma poradnika. Wprowadza w œwiat po-
dró¿y, egzotyki. Jest nie tylko dla tych, którzy za-
mierzaj¹ poznawaæ kraje odleg³e od cywilizacji
europejskiej. To tak¿e kompendium wiedzy dla
wyje¿d¿aj¹cych zwyczajnie na wakacje do Tune-
zji, czy nawet w... Bieszczady. W „Sztuce podró-
¿owania” pomagam podj¹æ decyzjê wyjazdu or-
ganizowanego na w³asn¹ rêkê, szczególnie tym,
którzy zawiedli siê na biurach podró¿y. Jeœli
chcemy unikn¹æ ryzyka i rozczarowania, musi-
my wszystko dobrze przemyœleæ i zaplanowaæ
w ka¿dym szczególe – niczego nie wolno zosta-
wiæ przypadkowi. Piszê, ¿e nie wszystko da siê
przewidzieæ, bo mog¹ pojawiæ siê zagro¿enia
od nas niezale¿ne. Ale ju¿ sama œwiadomoœæ ist-
nienia pu³apek u³atwia ich unikniêcie lub zmini-
malizowanie. Podpowiadam tak¿e, jak dobraæ
w³aœciwy ekwipunek i jak zdobyæ – co tak¿e jest
wa¿ne – sponsora.

– Ile ksi¹¿ek wysz³o ju¿ spod pañskiego pióra? 
– Ponad dwadzieœcia, ale w Polsce ukaza³a siê

tylko po³owa z nich. Wœród t³umaczonych z jê-
zyka w³oskiego znalaz³a siê na przyk³ad „Sybe-
ria” – relacja z wyprawy na reniferowych za-
przêgach do bieguna zimna naszej planety we
wsi Ojmiakon. To ponad tysi¹c kilometrów bez-
kresnej lodowatej pustyni i polarnych tempera-
tur na rubie¿ach ogromnej Syberii. W krañco-
wo wrogich cz³owiekowi warunkach, siêgaj¹c
absolutnych granic ludzkiej woli, determinacji,
walczyliœmy z odmro¿eniami i hipotermi¹.
Zgodê na odbycie tej ekspedycji wydano w ro-
ku 1989 na Kremlu. Nic wiêc dziwnego, ¿e
ksi¹¿kê tê zrecenzowa³ ciep³ymi s³owami boha-
ter rosyjskiej pierestrojki Michai³ Gorbaczow.
Ceniê sobie tak¿e „Pasjê ¿ycia” – zbiór reporta-
¿y z odleg³ych zak¹tków œwiata. Moj¹ wizytów-

k¹ sta³a siê Amazonka, a dok³adniej odkrycie jej
Ÿród³a, co sta³o siê przedmiotem niekoñcz¹-
cych siê spekulacji w gremiach podró¿niczych.
Jednak w ubieg³ym roku w³adze peruwiañskie
wznios³y tam obelisk z tablic¹ upamiêtniaj¹c¹
ten fakt. W ksi¹¿ce „Amazonka” demaskujê ku-
lisy rodzimych matactw i intryg, próbuj¹cych
deprecjonowaæ to osi¹gniêcie. 

– Wzbudza pan sporo ma³ostkowej zawiœci
i ró¿nych negatywnych emocji.

– Có¿, bywa ¿e ludzi k³uje mój chropowaty
charakter i brutalna szczeroœæ. Rzeczywiœcie nie
jestem facetem, który przeprasza, gdy ktoœ na-
depnie mu na nogê w tramwaju. ¯yjê po swoje-
mu, nigdy nie idê na kompromisy, nawet wtedy,
gdy to zagra¿a realizacji nakreœlonych ju¿ celów.
Nie zostawiam te¿ suchej nitki na œrodowisku
dziennikarskim, z którego siê przecie¿ wywodzê.
Zawsze powtarzam, ¿e „cywilizacja medialna”,
propaguj¹c z³y smak, wynosz¹c na o³tarz gwa³t,
kures..., polityczne brudy – siêgnê³a dna. Zdarza
siê, ¿e media nie przepadaj¹ za mn¹, bo dra¿niê
je, eksponuj¹c ich nadmiernie ego. Krytycy za-
rzucaj¹ mi nietolerancjê i drakoñski stosunek
do poprawnoœci politycznej, bo bezkompromi-
sowo wytykam europejskim liderom hipokryzjê
i bezkrytycyzm wobec wojuj¹cego islamu. 

– Ukaza³a siê tak¿e pañska biografia – „Pa³kie-
wicz. Droga odkrywcy”. To spojrzenie z boku –
autorem jest Andrzej Kap³anek. Wojciech Gie³-
¿yñski, autor „Mojej prywatnej Vistuliady”, na-
pisa³ po lekturze: „Nie jestem zazdrosny, nawet
Kapuœciñskiemu zazdroœci³em umiarkowanie.
A Pa³kiewiczowi zazdroszczê”. Jest czego? 

– Moje wyprawy s¹ niew¹tpliwie inspiracj¹ dla
wielu osób do odkrywania œwiata w³asn¹ drog¹.
Teraz jednak nie zajmujê siê indywidualnymi
wyprawami. Organizujê ró¿ne eventy dla firm
oraz obozy, jak „Prze³amywanie barier i przekra-
czanie w³asnych ograniczeñ” dla kadr mena-
d¿erskich i liderów biznesu. To koktajl adventu-
re, survivalu i adrenaliny. Próba si³ w warunkach
krañcowego obci¹¿enia we wrogiej cz³owiekowi

d¿ungli lub na pustyni, maj¹ca stymulowaæ wia-
rê w siebie i odpornoœæ na stres. Tak zdobywa siê
wiedzê o cz³owieku, wydobywa z niego to, co po-
zwala odró¿niæ wybitn¹ jednostkê od przeciêtnej
rzeszy. 

– Przeciêtny Polak kojarzy pana ze wspo-
mnianym ju¿ odkryciem Ÿróde³ Amazonki, sa-
motnym rejsem szalup¹ przez Atlantyk, szkole-
niem rosyjskich kosmonautów. Pañskie ¿ycie to
kilkadziesi¹t lat spêdzonych w drodze, przekra-
czanie granic ludzkich mo¿liwoœci, opisywanie
gin¹cych cywilizacji… 

– Moja pasja wynika z lektury ksi¹¿ek Londo-
na, Stevensona, Curwooda. Przed laty, kiedy go-
œcie w naszym domu pytali: „Ma³y, kim bêdziesz,
jak wyroœniesz?”, nigdy nie waha³em siê, nie mó-
wi³em, ¿e chcia³bym byæ podró¿nikiem, tylko
twardo i zdecydowanie odpowiada³em: „Bêdê
podró¿nikiem!”. A wszystko zaczê³o siê od ¿agli
na mazurskich jeziorach. Wkrótce zrobi³y siê one
za ma³e, przyszed³ czas na Ba³tyk. I ten te¿ okaza³
siê za ma³y. Musia³em wyruszaæ na du¿o g³êbsze
wody i stawiaæ sobie coraz wiêksze zadania. 

– By³ pan ambasadorem Mazur w plebiscycie
na 7 Nowych Cudów Natury. Cz³owiek, który po-
zna³ niemal ca³y œwiat, zachwyca siê jeszcze ta-
kim skrawkiem Polski? 

– Jakoœ nie doceniamy w Polsce uroku Krainy
Wielkich Jezior, chocia¿ internauci w ogólno-
œwiatowym g³osowaniu wynieœli j¹ na liœcie miê-
dzy ósme a czternaste miejsce wœród pere³ przy-
rody. Mazury przeœcignê³y takie turystyczne
atrakcje jak Malediwy, Galapagos czy Wielki Ka-
nion Kolorado. A pomyœleæ, ¿e mog³y siê znaleŸæ
w z³otej siódemce Nowych Cudów Natury. Mog³y
staæ siê eksportowym hitem przynosz¹cym pro-
fity nie tylko regionowi, ale przede wszystkim
Polsce. Ale nikt z rz¹dz¹cych nie by³ zaintereso-
wany przekuciem tego potencja³u w sukces. 

– ¯yje pan we W³oszech. Tam ceni¹ pana chy-
ba nawet bardziej ni¿ w Polsce, by wspomnieæ
o przyznanym panu Orderze Zas³ugi Republiki
W³oskiej za odkrycie Ÿróde³ Amazonki. Papie¿
Benedykt XVI uhonorowa³ pana Z³otym Krzy-
¿em Pro Ecclesia et Pontifice za wybitny doro-
bek w promocji cz³owieka. Od czego zaczê³a siê
ta – nazwijmy j¹ – przygoda w³oska? 

– Zaczê³a siê od za³o¿enia tam przed czterdzie-
stu laty rodziny. Zaczyna³em od zera, ale z cza-
sem nazwisko Pa³kiewicz, czy Palka – jak mówi¹
w skrócie W³osi, pojawi³o siê obok dwóch innych
Polaków – Jana Paw³a II i „Zibiego” Boñka. Pisa-
³em na ³amach wiod¹cej gazety „Corriere della
Sera”, przyci¹gn¹³em uwagê swoj¹ szko³¹ survi-
valow¹. Pojawi³y siê sukcesy na polu eksploracyj-
nym, samotnie pokona³em Atlantyk w roli do-
browolnego rozbitka. Na dobre zaistnia³em
w mediach. W³osi mnie nagradzali, a w moim ro-
dzinnym kraju wielu „¿yczliwych” umiera³o z za-
wiœci i knu³o intrygi. „Przyjazne” osoby uwidocz-
ni³y siê tak¿e po tragicznej œmierci prezydenta
Kaczyñskiego, który nie zd¹¿y³ wrêczyæ przygo-
towanego dla mnie Krzy¿a Komandorskiego. We-
d³ug dobrych zasad powinien to uczyniæ jego na-
stêpca, ale dokumentacja podobno „zawieruszy-
³a siê” gdzieœ w archiwach Kapitu³y Orderu. Wie-
le wyró¿nieñ spotka³o mnie nawet w s¹siednim
kraju. Zreorganizowane, na wniosek Putina, Ro-
syjskie Towarzystwo Geograficzne, które niegdyœ
wspomaga³o polskich zes³añców na Syberii,
uhonorowa³o mnie siódmym numerem cz³on-
kowskim. Wykonano popiersie Pa³kiewicza, po-
jawi³o siê jeszcze kilka innych oznak szacunku. 

– Napisa³ pan tak¿e kilka pozycji o sztuce
przetrwania. Teraz pracuje pan nad ksi¹¿k¹ za-
tytu³owan¹ „Bezpiecznie w mieœcie”.

– „Poradnik Pa³kiewicza”, bo taki nosi tytu³ ta
pozycja, pojawi siê na rynku za kilka miesiêcy.
Dzielê siê w nim wiedz¹ i umiejêtnoœciami, które
przez wiele lat przekazywa³em we w³oskiej szko-
le survivalowej oraz na ró¿nych kursach i warsz-
tatach poœwiêconych profilaktyce i obronie
w obliczu zagro¿eñ zdrowia i ¿ycia. Jeœli chodzi
o przestêpczoœæ, to kiedyœ korzysta³em z facho-
wego doradztwa kieszonkowców neapolitañ-
skich, potem wiedzê pog³êbia³em we wspó³pracy
z superglinami, a kontakty ze œwiatem przestêp-
czym – ale tym siedz¹cym ju¿ za kratkami – po-
zwoli³y mi wejœæ w skórê opryszków, poznaæ ich
mentalnoœæ i niezliczone sztuczki. Ostatnio ko-
rzysta³em nawet z doœwiadczeñ szerokiego gro-
na „ekspertów” zgromadzonych w jednym miej-
scu – w Areszcie Œledczym Warszawa – Mokotów.
Ten „okr¹g³y stó³ pó³œwiatka” okaza³ siê dla moje-
go poradnika bezcennym instrukta¿em. �

Podró¿owanie
jest sztuk¹

Z JACKIEM 
PA£KIEWICZEM,

cz³onkiem 
Królewskiego 
Towarzystwa 

Geograficznego
w Londynie, 

podró¿nikiem,
odkrywc¹, 

dziennikarzem,
rozmawia 

Marek Weckwerth

ARCHIWUM JACKA PA£KIEWICZA

Czytaj jutro na ³amach Pomorskiej
Extra przygotowany przez Jacka
Pa³kiewicza subiektywny prze-
wodnik po najciekawszych miej-
scach globu.

�5-6


