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Anna Wasak, Robert Mazurek
Radzyń Podlaski

Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami. Cz. 9

W kolejnym sezonie „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” naszymi gośćmi byli: 
Jakub Porada – zadeklarowany miłośnik tanich podróży i korzyści z nich płynących, 
Albert Kwiatkowski – autor baśni perskich dla dzieci, Dorota Wójcikowska i Witold 
Palak – miłośnicy motocyklowych podróży oraz Michał Woroch, który udowodnił że 
można pokonać wszelkie ograniczenia związane z niepełnosprawnością.

Jakub Porada w radzyńskim pałacu Potockich przekonywał, że każda podróż 
może być wartościowa i ciekawa, bez względu na to, czy jest to wyprawa do miejsc 
odległych i egzotycznych, czy w „odwiedziny do rodziny”. Mówił też, że podróże są 
dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek i zasobność portfela oraz że podróżo-
wać warto, bo dzięki wyprawom można lepiej zrozumieć świat.

Albert Kwiatkowski zabrał uczniów szkół podstawowych w daleką podróż do Ira-
nu – kraju dla nas egzotycznego, odległego nie tylko geograficznie, ale i kulturowo. 
A także w fantastyczną krainę baśni perskich.

Dorota Wójcikowska i Witold Palak są pierwszymi Polakami, którzy objechali całe 
Indie dookoła na jednym motocyklu. Obok tradycyjnych opowieści i pokazu slajdów 
uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę zdjęć pt. „Motocyklem przez Indie”.

Michał Woroch jest osobą niepełnosprawną. Wraz z kolegą – również poruszają-
cym się na wózku inwalidzkim, wybrał się w samotną, miejscami karkołomną podróż 
wzdłuż dwóch Ameryk: od Ziemi Ognistej po Alaskę. Wyprawa, podczas której po-
dróżnicy przejechali 65 000 km i odwiedzili 15 państw, trwała 371 dni.

9 listopada 2019 r. z Radzynia nadawana była audycja radiowa „Twoje miasto 
w RMF FM”. Podczas niej, w ramach sześciu wejść na żywo, prezentowane były naj-
ciekawsze miejsca w naszym mieście. Punktualnie o 12.00 redaktor Krzysztof Kot 
w rozmowie z Robertem Mazurkiem przybliżył ideę „Radzyńskich Spotkań z Podróż-
nikami” i Skweru Podróżników w Radzyniu.

Koniec 2019 r. przyniósł nam smutną wiadomość. 23 listopada, w wieku 64 lat 
zmarł Romuald Koperski. Był on gościem 15. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróż-
nikami”. 4 grudnia 2015 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia tabliczki na Skwerze 
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Podróżników w Radzyniu, a następnie w Państwowej Szkole Muzycznej im. Karola 
Lipińskiego podróżnik opowiadał o swoich wyprawach po Syberii. Był to niezapo-
mniany wieczór, który uczestnicy zapamiętają dzięki melodiom rosyjskim odgrywa-
nym przez Romualda Koperskiego. Cześć Jego pamięci!

„Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami” już dawno zapewniły sobie poczytne 
miejsce w kulturalno-towarzyskim życiu Radzynia. Dlatego warto do tych spotkań 
wracać, warto je utrwalać na łamach „Radzyńskiego Rocznika Humanistycznego”. 
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Fot. archiwum Jakuba Porady

Jakub Porada – urodził się w 30 września 1969 r. w Kielcach. Dziennikarz z wykształcenia i zawodu, podróż-
nik, aktor scen muzycznych, wykładowca, muzyk, trener medialny. Nie boi się żadnej pracy: był prezenterem 
w TVP Katowice, serwisantem w Radiu Plus, recenzentem w „Cinema Press Video”, kierował największa wypoży-
czalnią wideo w Polsce, harował również na zmywaku w Londynie.

Od 2001 r. pracuje w TVN24, a od 2012 r. także w TTV, gdzie powadzi codzienny serwis „Express”. Jest auto-
rem i prowadzącym programu „Pokaż nam świat” w TVN24 BiS oraz „Polska na weekend” w TVN24. Od 2019 r. 
tworzy podróżniczy cykl „Porada na weekend” w Travel Channel.

Ponadto zajmuje się prowadzeniem warsztatów i szkoleń medialnych. Jest autorem siedmiu książek, w tym 
czterech podróżniczych: „Porada da radę. Tanie latanie” (2014), „Polska da radę. Przewodnik osobisty” (2015), 
„Porada na Europę. Tanie podróżowanie” (2016) i „Porada na Europę 2. Tanie podróżowanie” (2018).

Zadeklarowany miłośnik tanich podróży i korzyści z nich płynących. Pasjonat historii, geografii i literatury. 
Udowadnia, że dzięki wyprawom można zrozumieć świat, a w książkach i na spotkaniach autorskich przekonu-
je, że podróże są dostępne dla wszystkich bez względu na wiek i grubość portfela.
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Już dawno przestałem wbijać chorągiewki na mapie świata
Wywiad Roberta Mazurka z podróżnikiem, dziennikarzem 
i autorem książek – Jakubem Poradą

Jest Pan bardziej podróżnikiem czy dziennikarzem?
Jedno z drugim jest powiązane, dziennikarz i podróżnik uzupełniają się wzajemnie. 
Moim zdaniem to jest takie wash&go – dwa w jednym. Podróże dla siebie samego 
są bardzo ważne, ale ważne jest również to, aby wiedza zdobyta podczas podróży 
nie poszła w las, tylko została przekazana. Dziennikarz świetnie nadaje się do tego, 
bo z zasady jest osobą, która mówi, pisze. Moim zdaniem większą siłę przebicia 
ma ten, kto potrafi z tych podróży wynieść naukę w postaci opowiedzenia swoich 
doświadczeń innym.

Kiedy tak właściwie złapał Pan podróżniczego bakcyla?
Gdy miałem 16-18 lat. Z racji wieku jestem osobą, która wtedy nie mogła swobod-
nie wyjeżdżać za granicę. Dlatego razem z przyjaciółmi często jeździłem po Polsce, 
głównie pod namiot. W moim przypadku częściej nad morze, choć gór nie omija-
łem. 

W swoich książkach poleca Pan „city breaki”. Co to właściwie jest?
Są to krótkie wyjazdy za niewielkie pieniądze. Mniej więcej 10 lat temu po raz 
pierwszy przeczytałem artykuł o „city breakach”, co mnie bardzo zainteresowało. 
Zacząłem wyszukiwać tanie bilety lotnicze i noclegi. Bardzo szybko zauważyłem 
też, że Polska jest równie atrakcyjna, co inne kraje. Swój pierwszy wyjazd w tej 
formie odbyłem do Białegostoku. W nieistniejącym już Polskim Busie na tej trasie 
można było upolować bilety nawet za 5 zł. To był moment, w którym stwierdziłem, 
że chcę wrócić do lat młodości i podróżowania z tamtego okresu.

Takie „city breaki” to rzecz, wokół której kręci się teraz Pana życie. Jak często Pan wy-
jeżdża?
Staram się jak najczęściej – zdarza się co tydzień, a nawet kilka razy w tygodniu, ale 
zdarza się też raz na kilka tygodni. Wynika to z tego, że realizuję wiele projektów: 
w TTV prowadzę „Express”, gdzie muszę wyrobić normę miesięczną, realizuję pro-
gram „Pokaż nam świat” w TVN24, a także przygotowuję serwisy Dzień Dobry 
TVN. Ponadto od niedawna pracuję też w Travel Channel. Jest tego tyle, że w po-
łączeniu ze swoimi spotkaniami autorskimi i warsztatami, które prowadzę w całej 
Polsce, muszę znaleźć luki w grafiku. Gdy tylko się one pojawiają, to od razu pla-
nuję kolejny wyjazd. Jest też tak, że gdy znajdę tanie bilety, to wokół nich wszystko 
dobudowuję. Średnio udaje mi się wyjeżdżać kilka razy w miesiącu.

A na ile do przodu ma Pan zaplanowane wyjazdy?
Najdalej zdarzyło mi się na rok do przodu. Gdy pojawia się bardzo atrakcyjna ofer-
ta – bilety w bardzo dużej promocji, wtedy bez zastanowienia kupuję je. Leżą sobie 
i czekają na swój moment, o czym niekiedy zdarza mi się nawet zapomnieć. Poza 
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tym mam kilka stałych terminów, w których zawsze wyjeżdżam – do Zakopanego, 
na tratwy nad Biebrzę, a także nad polskie morze.

Zdaniem niektórych takie weekendowe podróżowanie może być bardzo pobieżne. Co 
Pan o tym sądzi?
Zupełnie się z tym nie zgadzam. Swoich podroży nie planuję z dnia na dzień, w ten 
sposób kupuję tylko bilety. Mając w ręku bilet na lot, który odbędzie się za miesiąc 
przez ten czas solidnie przygotowuję się do wyjazdu. Jeżeli lecę gdzieś w formie 
reportera, to muszę wiedzieć, co powiedzieć przed kamerą. A jak lecę prywatnie, to 
chcę wiedzieć, co zobaczyć. Tylko kilka razy zdarzyło mi się polecieć w ciemno, ale 
było to na zasadzie wypoczynku. Wtedy nie zajmuję się zabytkami, kulturą, tylko 
idę na plażę. Jednak jeśli już gdzieś jadę, to szkoda byłoby przegapić miejscowe 
atrakcje. Z każdej podróży staram się przywozić jak najwięcej cennych informacji.

Jak duże znaczenie w podróży ma dla Pana cena biletu lotniczego? Czy decydując się 
na wyjazd, patrzy Pan przede wszystkim na to, gdzie akurat jest „promocja”?
Nie tylko. W tym momencie, przy odpowiednim wyszukiwaniu, jestem w stanie 
znaleźć atrakcyjne bilety do wielu miejsc na świecie. W sytuacji, gdy mam dwa dni 
wolnego, oczywiście sprawdzam, gdzie pojawiły się atrakcyjne loty. Jednak nie za-
wsze decyduję się na nie, bo na przykład w tym momencie jest tam brzydka pogo-
da. Dlatego jestem gotów zapłacić więcej, aby tylko polecieć tam, gdzie jest cieplej. 
Za każdym razem jest to kwestia wyboru.

Jaki jest najprostszy sposób na upolowanie taniego biletu lotniczego?
Najprostsza i – co ważne – darmowa jest wyszukiwarka Skyscanner. Wybieram 
sobie w niej miejsce wylotu – dla mnie jest to Warszawa, ale dla mieszkańca Ra-
dzynia może to być równie dobrze Świdnik. Wybieram też miejsce docelowe – tutaj 
przeważnie zaznaczam opcję „gdziekolwiek”. Wtedy wyszukiwarka posegreguje 
mi wszystkie oferty począwszy od najtańszej. Jeżeli nie wybiorę daty, to system 
sam się tym zajmie. Zaproponuje nam najtańsze oferty. Kiedy znajdę bilet na kieru-
nek, który mnie interesuje (a także zadowala mnie cena i odpowiada mi termin), to 
wchodzę na stronę przewoźnika i kupuję. W ten sposób możemy polecieć do wielu 
miejsc w Europie, spędzając w podróży około dwóch godzin. To tyle, ile jechałem 
dzisiaj samochodem z Warszawy do Radzynia.

Pana sposób na tani nocleg?
Wszystkie popularne wyszukiwarki, które reklamują się w telewizji, mają możli-
wość wyszukiwania i sortowania ofert od najtańszej. Jednak nigdy nie wybieram 
takich ofert. Co z tego, że mogę mieć w Dubaju nocleg za 89 zł, skoro hotel usytu-
owany jest daleko od centrum. W takiej sytuacji wolę zapłacić więcej i mieć lokum 
tuż przy samym lotnisku. Oszczędzam wtedy czas na dojazdach. Tutaj każdy musi 
sam zdecydować, biorąc pod uwagę kryterium czasu pobytu i grubości portfela. 
Przy wyborze noclegu wielką wagę przywiązuję też do oferowanego standardu. 
Z zasady staram się nie sypiać w ośmioosobowych pokojach, dlatego wolę dopłacić 
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i mieć odrobinę prywatności. Choć łazienka na korytarzu zupełnie mi nie przeszka-
dza.

Mamy już bilet, nocleg. Co dalej?
Dalej jest najważniejszy element – siadam przed komputerem i sprawdzam, jakie 
atrakcje czekają na mnie w danym miejscu. Zrobiłem też tak przed dzisiejszym 
przyjazdem do Radzynia. W każdym z miejsc, a na pewno w każdej europejskiej 
stolicy, muzea mają jeden dzień darmowy. Zawsze coś się znajdzie, co można zoba-
czyć nie płacąc za wstęp. Atrakcje płatne też nie zawsze mają porażające ceny. Wiem, 
że wszystkiego nie zobaczę, jednak tworzę sobie spis miejsc wartych odwiedzenia. 
Mam kilkaset plików w komputerze, w których gromadzę informacje i tworzę plany 
na pobyt w różnych miejscach na świecie. Wklejam sobie tam linki, zapisuje atrakcje 
i nawet jeśli nie zobaczę tego podczas najbliższego wyjazdu, to zakładam, że jeszcze 
tam wrócę. Korzystam też z pomocy grup dyskusyjnych, dzięki którym wiem np. 
jak sensownie dojechać z lotniska do miasta, do jakiego autobusu się kierować, co 
zobaczyć na miejscu.

Jest Pan zwolennikiem szczegółowego planowania podróży czy pozostawia Pan sobie 
margines spontaniczności?
Jestem gdzieś pośrodku. Planuję szczegółowo, ale nigdy nie udało mi się w pełni 
tego planu zrealizować. Zawsze okazuje się, że jestem gdzieś godzinę dłużej i już 
nie opłaca mi się jechać w kolejne miejsce. Wtedy przekładam to na następny raz, ale 
stworzony wcześniej plan realizuję dalej. Wydaje mi się, że jest to złoty środek.

Tanie podróżowanie to wyzwanie – wydaje mi się, że Polacy wolą raczej wypoczywać all 
inclusive. Skąd u Pana pomysł na takie wypady?
Ja też bardzo lubię wypoczywać all inclusive. Podróże są jak menu w restauracji, 
z którego wybieramy sobie, co chcemy. Każda potrawa jest smaczna, gdy jest odpo-
wiednio przyrządzona. Dzisiaj mam ochotę na schabowego, jutro na sushi, a pojutrze 
na bigos. Wybrana potrawa sprawia nam największą przyjemność, kiedy nie jemy jej 
codziennie. Są jednak osoby, które tak jak moja koleżanka w redakcji, mogłyby np. 
przez cały rok jeść pizzę i jej się to nie nudzi. Ale na ogół lubimy zmiany i różnorod-
ność. Wtedy wszystko smakuje nam lepiej. Tak samo jest z podróżowaniem. W czym 
lepsze jest przedzieranie się przez amazońską dżunglę od leżenia plackiem na turec-
kiej plaży w pięciogwiazdkowym hotelu? Niczym. Chodzi o to, że jeżeli mam ochotę 
na ekstremalne warunki, to jadę do Wenezueli, a jak chcę odpocząć, to na Majorkę. 
Jedno z drugim się nie kłóci. Nie uważam, że podróże all inclusive są gorsze od po-
dróży ekstremalnych. One powinny się uzupełniać.

Dalekie czy bliskie? Które podróże są lepsze?
Według mnie podróż do Indii jest równie atrakcyjna jak podróż do Radzynia. W na-
szym przekonaniu coś, co jest egzotyczne zawsze będzie atrakcyjniejsze. Ale z ko-
lei dla mieszkańca Indii przyjazd do Radzynia będzie czymś niesamowitym. Stare 
przysłowie „Cudze chwalicie, swego nie znacie” bierze się z tego, że wydaje nam się, 
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że tam daleko jest egzotyka, a blisko jest normalne. Wiele osób podróżuje, by tylko 
się pokazać. Jedzie jak najdalej, gdzie można zrobić fajne selfie i pochwalić się nim 
na portalu społecznościowym. Najlepiej z podpisem „Szkoda, że Was tutaj ze mną 
nie ma” (w domyśle chce, by mu wszyscy zazdrościli). Jeżeli ktoś już osiągnął status 
podróżnika, to poznaje świat tylko dla siebie. Świadomy podróżnik nie musi niczego 
udowadniać. Daleka podroż jest fajna, ale bliska jest też świetna. Lubię chodzić po 
szlakach turystycznych PTTK w okolicy Warszawy, gdzie wielokrotnie odkrywam 
w promieniu 15-20 km od domu fantastyczne miejsca, których nigdy wcześniej nie 
widziałem. Są na wyciągnięcie ręki.

Przy tak dużej liczbie wypraw woli Pan „wracać tam, gdzie byłem” czy wciąż odkrywać 
nowe nieznane miejscowości?
Bardzo często wracam do miejsc, w których już byłem. Wychodzę z przekonania, 
że nie starczy mi życia, by zobaczyć wszystkie miejsca na świecie – samych miast 
w Polsce jest 940 i aby je wszystkie odwiedzić musiałbym poświęcić na to blisko 3 
lata. Już dawno przestałem wbijać chorągiewki na mapie świata. Skupiam się na lep-
szym poznaniu miejsc mi znanych. Wtedy odkrywam, że jest jeszcze tyle ciekawych 
możliwości. Każda podróż jest dla mnie początkiem następnej. Nie ścigam się w po-
znawaniu świata, bo wiem, że nie jestem w stanie wszystkiego zobaczyć. I to nie 
ma sensu. Po jakimś czasie zapomniałbym połowę, bo nasz umysł nie jest w stanie 
tego przyjąć. Dla mnie chodzi o to, by mieć czas przeżyć, a głębokie przeżycie czegoś 
oznacza powrót. 

Często wraca Pan z podróży i biegnie na dyżur do telewizji albo odwrotnie. Jak udaje się 
Panu to połączyć?
Przy dobrej organizacji pracy naprawdę wiele rzeczy można zrobić naraz. Człowiek 
jest jak betoniarka, która gdy jedzie, przy okazji miesza beton. Robi dwie rzeczy jed-
nocześnie. Dokładnie planuję sobie wszystko w notesie i trzymam się tego planu. Jak 
tak sobie wszystko zorganizuję, to mogę zrobić naprawdę wiele rzeczy. 

Napisał Pan książkę o Polsce – czy Polska jest dziś miejscem, po którym da się podróżo-
wać tanio i ciekawie?
Ciekawie na pewno! W Polsce jest masa miejsc, które są bardzo atrakcyjne turystycz-
nie, unikatowe w skali Europy, a nawet i świata. Co do taniości, to uważam, że Polska 
generalnie jest drogim krajem. Dla przykładu podam swój ostatni pobyt w Dubaju, 
gdzie za taksówkę zapłaciłem 38 zł, za czterogwiazdkowy hotel ze śniadaniem 150 
zł, a bilet na metro wyniósł mnie 5 zł. Z kolei, gdy pojechałem na majowy weekend 
w okolice moich rodzinnych Kielc, to za nocleg musiałem zapłacić aż 200 zł.

Jakie jest Pana motto podróżnicze?
Podróże kształcą. Jest to może wyświechtane hasło, ale nie traci na znaczeniu. Dzięki 
podróżom człowiek staje się mądrzejszy, bez względu na wiek. W podróży człowiek 
uczy się więcej i łatwiej przyswaja nowe rzeczy. Szkoda tylko, że życie jest takie krót-
kie.
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Było tanie latanie, Polska co daje radę i jest tanie podróżowanie. Planuje Pan już kolejną 
książkę?
W tym momencie mam kilka pomysłów. W kontekście poznawania świata jestem już 
w połowie pisania książki, która pokaże od kuchni pracę dziennikarza-podróżnika. 
Chcę połączyć w niej rzeczy, których nie można zobaczyć w moich programach po-
dróżniczych, z fajnymi zdjęciami.

Dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuje za rozmowę i za zaproszenie mnie do Radzynia. Jeszcze 
nigdy nie byłem tutaj i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem waszego miasta.

22.09.2019 r.
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Rady nie od parady, czyli Jakuba Porady o podróżach słów kilka... 

22 września w Radzyniu odbyło się niezwykle interesujące wydarzenie. W ra-
mach 29. edycji „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” Jakub Porada odsłonił 
swoją tabliczkę na Skwerze Podróżników, a następnie w pałacu Potockich licznie 
zgromadzona publiczność obejrzała krótkie filmiki oraz wysłuchała opowiadań 
z podróży. Globtrotter udowadniał, że można dotrzeć w wiele bardzo ciekawych 
miejsc na świecie za niewielkie pieniądze.

Podczas krótkiej uroczystości na Skwerze Podróżników Jakub Porada – „zade-
klarowany amator tanich podróży” zapowiedział dwa najważniejsze tematy spo-
tkania: podróże są dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek i zasobność port-
fela oraz podróżować warto, bo dzięki wyprawom można lepiej zrozumieć świat.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Na spotkaniu w radzyńskim pałacu Potockich przekonywał, że każda podróż 
może być wartościowa i ciekawa, bez względu na to, czy jest to wyprawa do miejsc 
odległych i egzotycznych, czy w „odwiedziny do rodziny”. – Niezależnie czy dale-
ko podróżuję np. do Zanzibaru, czy blisko – jak do Radzynia – poznaję coś nowego, 
ciekawego – mówił. Poza tym wskazał, że gdy jedziemy do odległego, egzotyczne-
go kraju, wydaje nam się intrygujące to, co dla tamtejszych mieszkańców jest ich 
codziennością, tak jak nasza codzienność jest intrygująca dla przybyszów. – Odwie-
dziny u rodziny mogą być tak interesujące jak podróż do New Delhi, na zasadzie: 
„Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma” – spuentował.
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Radził, by postawić na jakość, nie na ilość. Nie chodzi o to, by „zaliczyć” jak 
najwięcej miejsc, ale z każdej podróży wynieść jak najwięcej. – W Polsce mamy 940 
miast, gdybyśmy każdemu poświęcili dzień na ich poznanie musielibyśmy poświę-
cić 3 lata, na zwiedzenie miast w ok. 220 państwach dostępnych dla turystów – 300-
400 lat – wyliczał. Więc trzeba wybrać, „ogarnąć, ile się da”. Nie jest to łatwe, wie-
le osób woli bez wysiłku wybrać standardy: Krupówki w Zakopanem albo molo 
w Sopocie, a tymczasem jest wiele ciekawych, intrygujących miejsc, o których mało 
wiemy. Jako przykład podał Radzyń, którego pięknem zabytków był zaskoczony. 
– W Radzyniu jeszcze nie byłem, a tu takie wspaniałości – mówił Jakub Porada. Wy-
mieniał też Koryciny – wieś pod Siemiatyczami, gdzie po raz pierwszy doił krowę, 
zobaczył największą w Europie kolekcję ziół. Niezwykłym przeżyciem okazał się 
lot balonem. W okolicach Hajnówki podziwiał kolorowe, bogato zdobione chaty, 
wśród innych atrakcji wymienił wioskę fińską w Karpatach. Swoje słowa ilustrował 
fragmentami filmów zrealizowanych na potrzeby programu „Porada na weekend” 
prowadzonego przez podróżnika w Travel Channel.

Fot. Michał Maliszewski

Ażeby jak najwięcej z podróży wynieść wiedzy i przeżyć, radził wcześniejsze po-
znanie regionu, miasta, do którego mamy zamiar się udać, jego historii, zabytków, 
innych ciekawostek. – To nie wymaga nakładów finansowych, wystarczy przejrzeć 
internet – przekonywał podróżnik. – Jeśli nie mamy takiej wiedzy wiele ciekawych 
miejsc można przeoczyć. Przytoczył przykład: – Gdy jedziemy z Gdańska, mija-
my pole, na które możemy nie zwrócić uwagi, a to przecież Grunwald – miejsce 
wielkiej, historycznej bitwy. Gdy w Anglii znajdziemy się na Stonehenge – może-
my potraktować je jako dziwnie ułożone kamienie, a to jedna z najsłynniejszych 
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europejskich budowli megalitycznych, o ciekawych interpretacjach jej powstania 
i znaczenia. Przytoczył jeszcze inny przykład: – W Dublinie jest najstarszy na świe-
cie pub – powstał, gdy na  naszych ziemiach Chrobry organizował swoje drużyny.

Jeżeli chcemy udać się za granicę – przede wszystkim wskazywał, że można 
tanio podróżować. – Z każdą zasobnością portfela można sobie dać radę. Wydatek 
zależy od tego, ile chcemy na daną podróż przeznaczyć i zgodnie z tym wybieramy 
warunki skromne albo luksusowe: namiot albo 5-gwiazdkowy hotel. Bilety lotnicze 
są dostępne nawet za złotówkę, a za ok. 80 zł można odbywać podróże samolotem 
trwające do 3 godzin – a w tym czasie można dolecieć do Włoch, Hiszpanii, Francji, 
do krajów skandynawskich. Dla przykładu: jeśli pierwszego listopada bilet kosztu-
je 750 zł, 2 listopada już tylko 200 zł, a 3 – jedynie 78, takim samym samolotem i na 
tę samą odległość. – Potrzeba nieco wysiłku i wprawy, doświadczenia i powtarzal-
ności, by znaleźć bilety na takie oferty – podkreślił. Podróżnik instruował krok po 
kroku, jak je odnaleźć w wyszukiwarkach.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Drugą sprawą jest koszt noclegów – tu również polecił wyszukiwarki, gdzie 
można znaleźć miejsca na różną zasobność portfela. – Ale można urządzić sobie 
jednodniową wyprawę za kilkadziesiąt złotych – dodał.

Jakub Porada dawał też porady dotyczące bagażu. – Najpraktyczniejsze na krót-
kie, kilkudniowe podróże są miękkie plecaki o pojemności ok. 30 litrów, z wieloma 
przegródkami. Wtedy nie ma problemów w przejściach, można je trzymać ze sobą 
w samolocie i nie płaci się dodatkowo za bagaż.

Warto też wiedzieć, że np. w Wielkiej Brytanii dostęp do wysokiej kultury jest 
bezpłatny, najważniejsze muzea są za free – dodał J. Porada.
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Podróżnik przytoczył też wiele ciekawostek, mówił o oryginalnych formach po-
dróżowania. Wspominał spotkanie z mieszkańcem Zanzibaru, który nauczył się języ-
ka polskiego, oglądając dwa filmy: „Jak rozpętałem II wojnę światową” oraz „Dzień 
świra”. Poznał m.in. mieszkańca Siemiatycz, który w trzy miesiące z małym plecacz-
kiem dojechał do stolicy Chin – Pekinu na... hulajnodze. – Dał radę, można kombino-
wać. Rozmawiał z „parą wariatów” Krzysztofem Kaczmarkiem i jego córką Pamelą, 
którzy wyspecjalizowali się w chodzeniu po linie rozpiętej na wysokości 120-140 m 
między górami. – Najważniejsza jest równowaga i patrzenie przed siebie – instru-
ują ciekawych. Radził też, by wykorzystywać różnice cen, kosztów życia. Przytoczył 
przykład kolegi, który w Warszawie wynajmuje kawalerkę za ok. 2000 zł i za to może 
luksusowo mieszkać w Afryce.

Czy warto podróżować? Na pewno tak: podróże zaspokajają naszą ciekawość 
świata, kształcą, motywują do nauki języków („można mieć audiobooki ze sobą, słu-
chać po drodze”), ułatwiają nam pokonywane stereotypów w myśleniu o innych. 
– Mamy stereotypowe wyobrażenia o danych miejscach, podróżowanie sprawia, że 
otwierają nam się klapki w głowach, wiedza się poszerza, nie widzimy świata przez 
pryzmat stereotypu – mówił Jakub Porada.

Fot. Michał Maliszewski

Na zakończenie za spotkanie podziękował Jakubowi Poradzie burmistrz Jerzy Rę-
bek, który – już tradycyjnie – wręczył podróżnikowi karykaturę autorstwa Przemy-
sława Krupskiego.
Na 29. edycję „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” zaprosił Burmistrz Radzynia 
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Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, a tak-
że organizatorzy: Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” i Radzyński Ośrodek 
Kultury. Sponsorami wydarzenia byli: firma drGerard, Spółdzielcza Mleczarnia 
„Spomlek”, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. Patronat nad wydarzeniem sprawował ogólno-
polski miesięcznik „Poznaj Świat” oraz portal „Kocham Radzyń Podlaski”.

 Anna Wasak
 03.10.2019 r.
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 Fot. archiwum Alberta Kwiatkowskiego

Albert Kwiatkowski – tłumacz, redaktor, podróżnik. Z wykształcenia archeolog i iranista. Obronił doktorat w Za-
kładzie Iranistyki na Wydziale Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu literatury ludowej. Od 
2004 r. zajmuje się tłumaczeniem literatury perskiej. Na swoim koncie ma przekłady takich mistrzów jak Rumi, 
Hafez, Attar, Omar Chajjam, Suhrawardi i wielu innych. Stworzył i redaguje najlepszy polski portal o kulturze Iranu 
i literaturze perskiej (www.literaturaperska.com), współprowadzi tradycyjny turecki teatr cieni (www.teatrka.com), 
zajmuje się sztuką opowiadania, współpracując z najstarszą w Polsce grupą opowiadaczy – Stowarzyszeniem Gru-
pa Studnia O. Orientem zajmuje się od blisko dwudziestu lat. W Azji spędził blisko cztery lata, w tym półtora roku 
w Iranie. W 2018 r. Wydawnictwo Media Rodzina wydało w jego tłumaczeniu i opracowaniu „Złoty ptak. Baśnie 
perskie”.
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Baśniowy świat Orientu

20 listopada, w Radzyńskim Ośrodku Kultury, odbyło się spotkanie z Albertem 
Kwiatkowskim – redaktorem, tłumaczem i podróżnikiem. Gość zabrał widownię 
w daleką podróż do Iranu – kraju dla nas egzotycznego, odległego nie tylko geo-
graficznie, ale i kulturowo. A także w fantastyczną krainę baśni perskich. Podróżnik 
wyjaśnił, że Persja to dawna nazwa Iranu, używana w Europie, w języku polskim 
zadomowiły się wyrażenia kot perski, perski dywan. Czy rzeczywiście są to istotne 
znaki rozpoznawcze Persji?

Na początku podróżnik zaproponował wędrówkę po mapie. Iran to kraj położo-
ny między zimnym Morzem Kaspijskim od północy a ciepłą Zatoką Perską i Omań-
ską na południu. Dużą powierzchnię państwa wypełniają góry, w tym wulkaniczne, 
z najwyższym szczytem Iranu – wulkanem Demawent o wysokości 5671 m n.p.m. 
Wnętrze kraju zajmują pustynne równiny. Tylko przy wybrzeżach znajdują się wą-
skie pasy nizin.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Gdy spytał, z czym kojarzy się kształt państwa, z widowni padło wiele odpo-
wiedzi: smok, żółw, nawet ślimak, a także kot. I ta ostatnia podpowiedź okazała 
się najbardziej celna. – Kot leży między ciepłymi wodami Zatoki Perskiej a zimny-
mi Morza Kaspijskiego – mówił Albert Kwiatkowski. Zaprosił też na małą wysep-
kę, zwaną kolorową lub tęczową, bo występuje na niej piasek w 86. kolorach. Raz 
w roku mieszkańcy wykonują wielkie, wzorzyste dywany, wykorzystując do tego 
różne rodzaje piasku.
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Podróżnik opowiadał też o skarbach, z jakich słynie Iran. Są to perły pozyskiwa-
ne od małżów w ciepłych wodach Zatoki Perskiej. Palmy rosnące na jej wybrzeżu 
dostarczają daktyli (nawet 100 kg z jednego drzewa), a także materiału budowlane-
go (z liści robi się sufity, z gałęzi – filary domów). Wytłumaczył, dlaczego kobiety 
widoczne na zdjęciach mają maski na twarzach, także z wąsami – tak że widać 
jedynie ich oczy. – To nie tylko ochrona przed słońcem, ale głównie – przed porwa-
niami, które im niegdyś groziły – wyjaśniał Albert Kwiatkowski .

Następnie podróżnik „przeskoczył” na północ kraju, gdzie znajduje się „głowa” 
perskiego kota. – Północne wybrzeża Libii oblewa zimne Morze Kaspijskie, klimat 
jest wilgotny, dlatego uprawia się tam herbatę – wyjaśniał. Pokazał fotografie do-
mów budowanych na palach, by uchronić je przed zalewaniem. Inne ciekawostki 
północnego wybrzeża Iranu to hodowle jedwabników i połowy jesiotrów. – Ryby 
są wielkie jak małe słonie, a pozyskiwana od nich ikra to jedna z najdroższych prze-
kąsek na świecie – 1 kg kosztuje tyle, co samochód – mówił A. Kwiatkowski.

Wulkaniczne góry na północy Iranu to obszar, gdzie w namiotach mieszka lud-
ność koczownicza, zajmująca się m.in. tkaniem dywanów. Ale nie tylko: mężczyź-
ni słyną jako wojownicy, dlatego na ich grobach widnieją kamienne figury lwów. 
Opowiedział też, dlaczego z wulkanów niosą się pomruki – To odgłosy wydawane 
przez złego króla, który został tam kiedyś uwięziony po tym, jak pokonał go boha-
terski wojownik. Jeśli chodzi o skojarzenia z kotem – to nie tylko kontury państwa, 
koty perskie, ale także gepardy, których ostatnia grupa żyje na terenie Iranu. Jest 
ich już niewiele – ponad 200, dlatego Iran objął je ścisłą ochroną, którą propaguje 
np. na samolotach.

Fot. Tomasz Młynarczyk
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Albert Kwiatkowski mówił też o najbardziej gorącej pustyni, która znajduje się 
na terenie Iranu, na której temperatura sięga 70 stopni, więc można tam smażyć 
jajka bez użycia ognia.

Ciekawie wyglądają obrzeża miast. Wąskie uliczki, osłonięte sufitami, tworzą 
labirynty ze ścian bez okien. Do domostw prowadzą jedynie drzwi z kołatkami – 
osobnymi dla mężczyzn i dla kobiet. – Jednak gdy przekroczy się próg – okazuje 
się, że nie jesteśmy w domu, ale na wewnętrznym dziedzińcu domostwa. Tam ro-
sną drzewa, znajduje się studnia – mówił podróżnik.

Charakterystycznym drzewem rosnącym wokół pustyni jest drzewo pistacjowe, 
o „śmiejących się” orzechach, na polach rosną kwiaty – fioletowe krokusy, z któ-
rych czerwonych pręcików ręcznie pozyskuje się szafran – bardzo drogą przypra-
wę. – Z jednego hektara można pozyskać 20 kg szafranu. Jeden kilogram szafranu 
kosztuje tyle, ile samochód – mówił Albert Kwiatkowski.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Innym skarbem tego regionu Iranu są turkusy, o których mówi się „kawałki 
nieba pod ziemią”.

Podróżnik zaprosił następnie do dawnej stolicy Iranu – miasta Isfahan, które 
leży w oazie na Wyżynie Irańskiej, w samym środku pustyni. W XVI wieku było 
jednym z największych miast świata, siedzibą królów irańskich. Obecnie to piękne, 
zabytkowe miasto liczy ok. 2 mln mieszkańców. – Dla nas jest o tyle ważne, że tu 
przebywały polskie dzieci, wywiezione w czasie II wojny światowej przez Sowie-
tów na Syberię – a które udało się ocalić i wywieźć z Rosji z armią Andersa – infor-
mował podróżnik.
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Z tym właśnie miastem związana jest baśń „Zard Pari” – legenda, którą Albert 
Kwiatkowski zamieścił w swojej książce „Złoty ptak. Baśnie perskie”. W sposób nie-
zwykle żywy i obrazowy opowiedział obecnym na widowni dzieciom fantastyczną 
historię o królewskim synu, któremu przyśniła się piękna dziewczyna. Aby ją odna-
leźć i poślubić, musiał wykazać się wielkim męstwem, walecznością, ale także siłą 
woli, wytrwałością i posłuszeństwem, pokonując wszelkie trudności stające na jego 
drodze, w tym własne słabości. Oczywiście po długiej, pełnej niebezpieczeństw wy-
prawie udało mu się zdobyć ukochaną kobietę. Niezwykłej – bardzo żywo i barwnie 
przedstawionej opowieści dzieci słuchały z zainteresowaniem i w wielkim napięciu.

Szczęśliwe jej zakończenie – zakończyło też opowieść Alberta Kwiatkowskiego 
o Iranie. 

Fot. Tomasz Młynarczyk

W spotkaniu z podróżnikiem uczestniczyło ponad 250 osób (dzieci z klas I-III), 
z sześciu szkół – w Czemiernikach, Suchowoli, Branicy Radzyńskiej, Krasewie, Za-
bielu i nr 1 w Radzyniu Podlaskim. Wydarzenie odbyło się w ramach „Radzyńskich 
Spotkań z Podróżnikami”. W podziękowaniu gość otrzymał pamiątkowy medal, 
który wręczył mu Robert Mazurek – inicjator i organizator spotkań.

Na wydarzenie zaprosił Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Sta-
rosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, a także organizatorzy: Radzyńskie Sto-
warzyszenie „Podróżnik” i Radzyński Ośrodek Kultury. Sponsorami wydarzenia 
byli: firma drGerard, Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek”, Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. Pa-
tronat nad spotkaniem objął ogólnopolski miesięcznik „Poznaj Świat” oraz portal 
„Kocham Radzyń Podlaski”.

Anna Wasak
17. 11. 2017 r.
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Fot. archiwum Doroty Wójcikowskiej i Witolda Palaka

Dorota Wójcikowska – z wykształcenia ekonomistka. Swój potencjał tłumiła przez wiele lat, pracując jako 
manager w prywatnym przedsiębiorstwie w Lublinie. Niepoprawna optymistka, umiejąca podejmować ryzy-
kowne decyzje. Zrezygnowała z kariery zawodowej ustawiając ster swojego życia na poznawanie świata. Obec-
nie w trakcie eksploracji Himalajów z pozycji siodełka motocyklowego.

Witold Palak – z wykształcenia psycholog, z zawodu przedsiębiorca, z racji dokonań życiowych – nieustan-
ny poszukiwacz, niestabilny terytorialne notoryczny imigrant. Zakochany w Australii, mieszkał tam kilka lat jako 
rezydent. Szukał też stabilnego gruntu w USA, Nepalu, Indiach. W wieku 55 lat uzyskał prawo jazdy na motocykl 
(po trzykrotnym oblaniu egzaminu praktycznego). Od tamtej pory podróżuje tylko tam, gdzie można poruszać 
się na jednośladzie. W 2018 r. zakończył 3-letnią podróż motocyklową, z Dorotą Wójcikowską jako pasażerem, 
motocyklową podróż dookoła Indii. Autor trzech książek: „Księżycowa autostrada. Motocyklem przez Himalaje” 
(2015), „Motocyklem przez Indie” (2016) i „Wigilia wśród łowców głów” (2018).



168 A n n a  Wa s a k ,  R o b e r t  M a z u re k

Zawsze będziemy mieli powód, aby do Indii powrócić 
Wywiad Roberta Mazurka z podróżnikami Dorotą Wójcikowską i Witoldem Palakiem

Uprawnienia na motocykl uzyskałeś w wieku 55 lat i to dopiero za czwartym podej-
ściem. Skąd więc pomysł na poznawanie Indii z perspektywy motocyklowego siodeł-
ka?
Witek: Mój ojciec i jego bracia byli zapalonymi motocyklistami. Jedynie ja byłem 
taką „czarną owcą” w tej motocyklowej rodzinie. Ale jakiś gen motocyklisty wi-
docznie tkwił uśpiony. Podziwiałem turystów wożących na małych motorkach 
egzotyczne panny, śmigających niezależnie od transportu publicznego po tropi-
kalnych i górskich drogach. Ale chyba takim bodźcem bezpośrednim było hob-
by mojego przyjaciela z Australii, Roberta Hodge’a, z którym zwiedziłem kilka 
kontynentów. Autobusowo. I to on zawsze kręcił nosem, że taka ofiara ze mnie, 
że nie mogę towarzyszyć mu na moto. W końcu nie wytrzymałem i w 2011 r., 
w Wietnamie, wypożyczyłem mały motorek, 115 cc, i pohasałem cały dzień po 
górskich dróżkach. Odtąd zawsze, w każdym punkcie swojej podróży po Wiet-
namie, Kambodży, Laosie czy Birmie pierwsze pytanie w hotelu brzmiało: „Ma-
cie motocykl do wynajęcia?”. Rok później zabrałem syna, który właśnie skończył 
podstawówkę, do Indii, z zamiarem przejechania indyjskich Himalajów na ku-
pionych tam, mocno używanych motocyklach. Udało się. Prawa jazdy zdaliśmy 
kilka dni przed wylotem do Delhi. Po tej podróży już wiedziałem, jak wyglądać 
będą następne lata. Swoją wizją zaraziłem Dorotę i rok później byliśmy znów 
w Manali, u podnóża Himalajów.

Podróżowaliście na jednym motocyklu. Nie lepiej i wygodniej byłoby oddzielnie?
Dorota: Zdecydowaliśmy się podróżować na dwóch motocyklach. Jazda oddziel-
nie wydawała się jedyną opcją. Nasz bagaż był pokaźny, a wiadomym jest, że 
łatwiej manewrować lżejszą maszyną. Jednak ryzyko wiązało się z moim niezbyt 
dużym doświadczeniem w prowadzeniu motocykla szczególnie w tak trudnych 
warunkach, jakie panują w Indiach. Lewostronny ruch, chaos na drogach oraz 
absolutna nieprzewidywalność – to realia, jakie tam panują. Trochę trwało za-
nim znaleźliśmy dwa motocykle – Royal Enfield Electra, oba o pojemności 350 
cc. Oczywiście oba używane, z nieznaną historią użytkowania i serwisowania. 
W Manali – miasteczku, w którym mieliśmy swoją bazę – trenowaliśmy codzien-
nie jazdę, aby oswoić się z tamtejszymi warunkami na drodze. Tuż przed plano-
waną datą rozpoczęcia wyprawy doszło do zdarzenia, które wywróciło wszystko 
„do góry nogami”. Z pozoru niegroźna kolizja mojego motocykla z rikszą spo-
wodowała, że zjechałam w kierunku przepaści zawieszając się na jedynej na tym 
odcinku drogi półce skalnej. Motocykl został poważnie uszkodzony i nie nadawał 
się do jazdy. Pomimo licznych siniaków i zadrapań mój zapał nie zmalał. Decyzja 
jednak zapadła taka, iż redukujemy nasz bagaż do niezbędnego minimum i ru-
szamy w trasę na jednym motocyklu.
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A były takie momenty, w których maszyna nie dawała rady i musieliście rezygnować 
ze wspólnej jazdy?
Dorota: Gdy ruszyliśmy z Manali w kierunku pierwszej himalajskiej przełęczy Ro-
thang, w głowach mieliśmy myśli, że za chwilę wrócimy do punktu startowego. 
Zbyt duży balast i niesymetryczne rozłożenie ciężaru powodowały, że nawet na 
prostej drodze trudno było opanować motocykl. Pierwsze kilometry wskazywały 
raczej na fiasko. Ale parliśmy do przodu. Po przejechaniu w ciężkich warunkach 
pierwszych 50 km zapadła decyzja: „Kontynuujemy jazdę i wbijamy się głębiej 
w Himalaje”. W górach, na wysokościach 4-5 tys. m, nasz motocykl nie dawał jed-
nak sobie rady. Powód? Za mała moc silnika na dwóch pasażerów i ciężkie cargo 
plus rozrzedzone powietrze. Wielokrotnie na podjazdach musiałam zeskakiwać 
z motocykla i pchać go, by nie dopuścić do zatrzymania silnika. Odpalenie go na 
tych wysokościach graniczyło z cudem. Utrudniał to również brak rozrusznika 
elektrycznego, a kopanie trwało czasem kilka minut. Ta czynność najczęściej nale-
żała do mnie, miałam jakąś „lepszą nogę” (śmiech). Kiedy Witek ruszał, musiał do-
jechać – sam – do w miarę płaskiego odcinka. Czasem było to kilkaset metrów dalej. 
I wyżej. Ja musiałem dojść na piechotę, dźwigając dodatkowo niewielki, ale ciężki 
plecak. Kilka razy udało mi się złapać „stopa” i podjechać do góry. Bywało, że taka 
„zabawa”, zdarzała się kilka razy dziennie. To, jak mozolnie nasza ciemnozielona 
maszyna wspinała się po górach, zainspirowało nas, by nadać mu imię – „Zielony 
Osiołek”.

Dlaczego na swojego towarzysza podróży wybraliście markę Royal Enfield?
Witek: RE to kultowy motocykl indyjski, produkowany zresztą przez dziesięcio-
lecia w Wielkiej Brytanii. Jakościowo coś pośredniego pomiędzy polskim Juna-
kiem a SHL-ką, ale w Indiach o pozycji Harleya Davidsona. Reperowany młotkiem 
w każdej indyjskiej zagrodzie. Tani w użytkowaniu, pracowity jak osioł, mało sek-
sowny, o archaicznym wyglądzie, ale to w końcu absolutny klasyk!

Czy fakt podróżowania na tej kultowej w Indiach maszynie przysparzał wam dodat-
kowych bonusów?
Witek: Zdecydowanie tak! Od razu czuliśmy się, jak ktoś z wyższej kasty! Mając 
dodatkowo znakomite kaski SHOEI i stroje firmy MODEKA, wyglądaliśmy jak 
prawdziwi, profesjonalni motocykliści, co na indyjskiej ulicy jest raczej ewenemen-
tem. Pomimo, że nasz pierwszy motor był używany, 8-letni, to i tak traktowani 
byliśmy z należnymi honorami. Gdybyśmy podróżowali na przykład na równie 
kultowym, lecz w Europie BMW GS 1200, patrzono by na nas z respektem, ale rów-
nież traktowano jako osoby z innej planety. Dodatkowo z dużym portfelem, który 
należy pomóc opróżniać podwyższonymi cenami. A na Royalu byliśmy traktowani 
jak swojaki, równi goście, którym wypada pomóc, a nie ich oskubać.

Często Wasz motor ulegał awariom? Jak sobie z tym radziliście?
Witek: 8-letnia i nieznana przeszłość naszego pierwszego motocykla plus niewielki 
poziom naszej wiedzy mechanicznej musiały w końcu skutkować niespodzianka-
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mi. Ale byliśmy w Indiach! Tam co drugi gość to mechanik, a stawki mają takie, 
jak Polacy 50 lat temu! Niepotrzebne jest żadne doświadczenie mechaniczne, po-
mocnicy znajdą się wszędzie, a uczynność Hindusów jest wręcz nieprawdopodob-
na. Ich pomocy doświadczaliśmy przy każdej awarii. A trochę ich było, zwłaszcza 
na końcowym etapie tej pierwszej podróży. Za niewielkie pieniądze podwozili do 
najbliższego mechanika, najczęściej pakując motocykl razem z bagażami na pakę 
ciężarówki. A jak nie mogli sami pomóc, to natychmiast telefonowali do znajome-
go, a ten już wiedział, co robić. Przykładowo – naklejenie łatek na przebitą dętkę, 
łącznie ze zdjęciem i założeniem koła (tylnego, bo to dużo trudniejsze) kosztowało 
średnio 1 dolara! A wymiana całego układu napędowego – obie zębatki plus łań-
cuch – niewiele ponad 100 złotych! Zaś transport motocykla razem z nami w Hima-
lajach, 30 kilometrów nad przepaściami, łącznie z załadunkiem i rozładunkiem – 50 
złotych! Nawet w sytuacjach podbramkowych zawsze znalazł się jakiś wybawca. 
Ale tak było w 2014 r., kiedy penetrowaliśmy Indyjskie Himalaje i zjechaliśmy na 
południe, na plaże Goa. Tam motocykl szczęśliwie sprzedaliśmy i rok później zde-
cydowaliśmy się na zakup prosto z salonu, z zerowym przebiegiem. A to dawało 
gwarancję niemal 20 tys. km bez większych problemów.

Co jest dla Was najciekawsze w podróży motocyklowej?
Dorota: Wolność. Dzięki temu, że podróżujemy na motocyklu, mamy możliwość 
dotarcia do miejsc, o których nie mielibyśmy pojęcia, jadąc np. autobusem. Sami de-
cydowaliśmy o kierunkach, postojach, miejscach na posiłek lub nocleg. Ta wolność 
wyboru była dla mnie najcenniejsza. Doceniłam również podróżowanie z pozycji 
pasażera na motocyklu. Mogłam podziwiać piękne widoki i obserwować okoliczne 
życie w czasie jazdy, co nie jest możliwe dla kierującego, który musi być skupiony 
na tym, co dzieje się na drodze. A w Indiach na drogach nie jest łatwo.
Witek: Ludzie. Krajobrazy są bardzo pociągające, muzea nas nie bawią, ale do 
ludzkich serc dostęp mają tylko nieliczni. Stąd różnica pomiędzy turystą a podróż-
nikiem. My staraliśmy się jak najbardziej poznać życie lokalsów, ich mentalność, 
duchowość, codzienność i wyjątkowość tradycyjnych obchodów i świąt. Nie ma-
jąc żadnego przewodnika, narzucającego swoją wizję, a raczej program wycieczki, 
mogliśmy tak manewrować, aby czuć stuprocentową satysfakcję z tego, co robimy. 
Stąd często zostawaliśmy w pewnych miejscach znacznie dłużej, niż było plano-
wane. Zresztą pojęcie „plan” raczej było obce w naszej podróży. Wolność decyzji, 
totalna elastyczność, a przede wszystkim swoboda podróżowania i brak limitu cza-
sowego (poza długością wizy) – to były najmocniejsze atuty naszej podróży.

Wielokrotnie byliście w Himalajach. Czy nie są to za zimne rejony świata na podróże 
motocyklowe?
Dorota: W górach, na wysokości powyżej 4 tys. m, wiatr wieje z dużą siłą. Zdarzało 
się, że padał deszcz lub śnieg, bywało bardzo zimno. Ubieraliśmy wszystkie ciepłe 
ubrania, jakie mieliśmy – grube rękawice i ocieplaną odzież motocyklową. Pomi-
mo tego, że mieliśmy solidne, szczelnie zamykane kaski, to musieliśmy dodatkowo 
osłaniać twarze chustami. Popękane, krwawiące usta i zasmarkane nosy to była co-
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dzienność. Dochodziły do tego problemy związane z przebywaniem na znacznych 
wysokościach – zmęczenie, brak snu, kłopoty z oddychaniem. Nocleg w górach to 
również nie lada przeżycie. Tymczasowe miejsca noclegowe w postaci budek z bla-
chy falistej lub namioty, które były bardzo przewiewne, nie pozwalały na to, by się 
rozgrzać po całym dniu jazdy. Hindusi nie stosują ogrzewania w takiej formie, jaka 
jest nam znana. Najczęściej palone są ogniska, wokół których gromadzą się chętni 
do ogrzania. Grube i ciężkie, ręcznie pikowane kołdry, nakładane jedna na drugą, 
ratowały nas przed totalnym wychłodzeniem. Na jednej z przełęczy, już powyżej 
5 tys. m, nastąpiło załamanie pogody. Obfite opady śniegu oraz niska temperatura 
sprawiły, że jazda stała się bardzo niebezpieczna – znowu musiałam łapać „stopa”. 
Udało nam się szczęśliwie pokonać te trudności, chociaż było naprawdę ciężko. 
Jednak okoliczności przyrody oraz cudowni ludzie oraz miejsca, jakie spotykali-
śmy, rekompensowały wszystko.

Jak to jest z przepisami ruchu drogowego w Indiach? Czy naprawdę na indyjskich 
drogach rządzi klakson?
Witek: No to tu cię zaskoczę – na indyjskiej drodze czuliśmy się bezpieczniej, niż 
na eleganckiej europejskiej autostradzie. Kiepska nawierzchnia, trudny geograficz-
nie rejon, nieprzewidywalność manewru innych uczestników ruchu drogowego, 
zmuszały mnie do włączenia instynktu, który w „cywilizowanym świecie” jest 
uśpiony. Wierząc w nieomylność znaków, przepisów, często prujemy po gładkiej 
nawierzchni tak jakby pewni swojego losu. Tymczasem w Indiach absolutny brak 
poszanowania dla tradycyjnych norm kierowania pojazdami wszelakimi wymaga 
czujności, ale przede wszystkim akceptacji najważniejszej reguły – „Większy ma 
zawsze pierwszeństwo”. Dotyczy to zwłaszcza autobusów i ciężarówek. To ich kie-
rowcy rządzą na jezdni! I biada białasowi, który myśli, że obserwuje go egzaminator 
na prawo jazdy. Ci, którzy chcieliby przestrzegać naszych przepisów, natychmiast 
wzbogaciliby statystykę wypadków drogowych. Obserwowanie ruchu innych kie-
rowców, dostosowanie do ich stylu, trochę odwagi i pewności siebie w równocze-
snym łamaniu przepisów i brak reakcji na wściekłe klaksony wszystkich na drodze 
– daje szansę na bezkolizyjne poruszanie się. A wspomniane trąbienie to nie agre-
sywne zmiatanie wrogich kierowców, lecz sygnał ostrzegawczy, informacja o swo-
jej obecności w ruchu, a także znak dla zawalidrogów, że oto jedzie ktoś silniejszy 
lub sprytniejszy. Hindusi, którzy normalnie są niemal leniwi, spokojni, nigdzie się 
nieśpieszący, na drodze dostają takiego kopa aktywności, jakby liczyli każdą se-
kundę swojego życia. Dotyczy to zwłaszcza miast i dobrych dróg. W górach każdy 
łagodnieje, budzi sobie czasem dżentelmena, a na pewno osobę służącą bardziej 
pomocą niż pięścią.

W podróży spędzacie ze sobą 24 godziny na dobę. Często zdarza się Wam pokłócić?
Dorota: No właśnie, to bardzo ciekawe. Kiedy jesteśmy w domu w Polsce, zdarza 
się, jak u większości ludzi, że są jakieś sytuacje konfliktowe, „fochy” i temu podob-
ne. Podróż w jakiś magiczny sposób wszystko zmienia – to takie przejście na drugą 
stronę lustra. Tworzymy jeden organizm. Każde z nas odpowiada za coś innego 
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w podróży, a dobór jest wręcz intuicyjny. Nie ma rywalizacji a jedynie współpraca 
i naprawdę dajemy z siebie wszystko. To sprawia, że nawet w momentach, kiedy 
jest trudno – bo podróżowanie w naszym wydaniu to ciężka „harówka”, my zacho-
wujemy pogodę ducha. 
Witek: Naukowcy dowiedli kiedyś w jakimś brutalnym doświadczeniu, że szczury 
zamknięte na dłuższy czas w jednym niewielkim pomieszczeniu, po początkowej 
współpracy, zaczynają się w końcu nawzajem zagryzać. Na szczęście ta reguła nas 
ominęła. Magia miejsc, pasja przemieszczania się, radość z nowych doznań, brak 
czynnika rywalizacji, ale przede wszystkim wzajemny szacunek, pozwoliły nam na 
względnie bezkonfliktową podróż. Naturalnie zdarzały się chwile nerwowe, kiedy 
to głównie ja pozwalałem swoim emocjom na pofolgowanie, ale na szczęście zna-
jąca mój charakter Dorota nie podejmowała bezsensownej dysputy i pozwalała mi 
na „oczyszczenie się”. W Indiach szalenie trudno jest zachować spokój, tak nieobli-
czalnie różni potrafią być Hindusi, a ich zachowanie na drogach jest ciężkie do spo-
kojnej pobłażliwości i akceptacji. I to były chyba główne chwile napięcia. A kłótnie 
poza jazdą? Były raczej na poziomie i wartości przysłowiowej „przesolonej zupy”, 
więc zupełnie nieistotne. Trzymała nas pasja, adrenalina i nienaturalnie wysoki po-
ziom endorfin! (śmiech).

Jakie cechy cenicie w sobie nawzajem podczas podróży?
Dorota: Witek to „piękny” umysł. Jego ciekawość świata oraz odwaga bardzo mi 
imponują. Ciągle w jego głowie rodzą się jakieś ciekawe koncepcje, które potem 
razem realizujemy. On ogarnia całe planowanie i logistykę, naturalnie wspieram 
go tak, jak potrafię. Witek ma duże poczucie estetyki, dlatego często trafialiśmy do 
miejsc, w których widoki zapierały dech w piersiach, co widać na naszych zdjęciach 
i filmach. Jest bardzo komunikatywny, no i umie się targować – to taki jeden z jego 
talentów (śmiech). 
Witek: Dorota to wielkie serce, życzliwość i oaza spokoju. Jej szacunek dla innych 
kultur, ludzi o odmiennym myśleniu, wyglądzie i statusie społecznym, a także nie-
schodzący z twarzy uśmiech, nie tylko łamały większość barier, przysparzały nam 
przyjaciół i ułatwiały wyjście z wielu podbramkowych sytuacji, ale także łagodziły 
mój chropowaty czasem charakter i stylizowanie się na „macho” i „króla dróg”. 
Zaś jej zdolność adaptacji do niewygodnych, trudnych do zaakceptowania przez 
kobietę warunków, powaliłaby na łopatki niejednego supermana! Jej nietłumiona 
radość dodawała mi sił i łagodziła trudy. Wspaniała też była jej chęć poznawania 
nowych sytuacji i ludzi. 

Z góry macie ułożony plan swoich podróży, czy powstaje on na bieżąco?
Witek: Zawsze wiemy, w jakim mieście wylądujemy po wylocie z kraju. I tam nasza 
planowość się kończy. Mamy chimerycznie naszkicowany w głowach zamysł, wie-
my, o co nam chodzi, posiadamy podobne zainteresowania, zarówno geograficzne, 
jak i kulinarne, podobny poziom energii, a z rzeczy przyziemnych – czas i trochę 
gotówki, więc cenimy sobie ten komfort kreowania podróży według reguły „Zoba-
czymy, co kolejny dzień przyniesie”. Oczywiście codziennie przygotowujemy się 
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do tego następnego dnia, musimy też myśleć o zakończeniu danego etapu, a więc 
znać miejsce, gdzie zostawiamy nasz motocykl do następnego sezonu. Ale zawsze 
są to miejsca i ludzie, którzy pojawiają się w trakcie podróży. Wielokrotnie kieruje-
my się podpowiedziami przygodnie spotkanych ludzi, najczęściej Hindusów.

A kto jest kierownikiem Waszych wypraw i podejmuje najważniejsze decyzje?
Dorota: Oczywiście Witek jest kierownikiem i to on podejmuje najważniejsze decy-
zje. Ja natomiast jestem kierowniczką i te decyzje zatwierdzam (śmiech).

Jak, jako kobieta odnajdujesz się w motocyklowych podróżach? Co jest dla Ciebie 
najtrudniejsze?
Dorota: Większość moich koleżanek wróżyła mi powrót do domu po tygodniu ta-
kiej podróży. Znały moje zamiłowanie do ładu, spokoju, elegancji i czystości. A tak-
że do estetycznego wyglądu i ubioru. W trakcie podróży wszystkie te cechy po-
woli traciły na ważności, przesuwały się na dalszy plan. Nie znaczy to, że stawały 
się nieważne. Po prostu coś innego nabierało takiej wartości, że nie dało się tych 
spraw pogodzić. Najtrudniejsze było chyba siedzenie na niewygodnym siodełku 
przez wiele godzin dziennie i kiepska amortyzacja. Mój tyłek i kręgosłup bardzo 
to odczuwały. Wymyśliliśmy kilka patentów usprawniających, ale dalej był to je-
den ze słabszych punktów podróży. Inną trudnością była konieczność rezygnacji 
z codziennej toalety, ale na wysokości 4,5 tys. m, przy minusowej temperaturze 
i lodowatej wodzie w prymitywnej, równie zimnej „łazience” była to czynność nie-
osiągalna. A na południu Indii, w upalnym klimacie, podróżowanie w przepoconej 
koszulce, w pełnym motocyklowym „umundurowaniu”, na pylistej, zatrutej spali-
nami ciężarówek drodze, stawało się koszmarem. No ale wtedy przynajmniej wie-
czorem mogłam liczyć na długi prysznic! (śmiech).

Czy w jakiś sposób obecność Doroty przełamywała wśród Hindusów bariery? Otwie-
rała drzwi, których normalnie byś nie otworzył?
Witek: Jak już wspominałem, osobowość Doroty pozwalała na zjednywanie sobie 
dusz. Kobieta czy dziecko to zawsze czynnik zwiększający poczucie bezpieczeń-
stwa i gwarancja spokoju, a tego wymagają tubylcy w każdym spotkaniu z nie-
znajomym. Para małżeńska od razu budzi sympatię, a jeśli ta para uśmiecha się, 
chyli głowę i nie jest zbyt nachalna w chęci poznania, w krótkim czasie dystans się 
zmniejsza. Poza tym kobiety są zawsze bardziej ciekawskie, stąd obecność Doroty 
umożliwiała lepszy kontakt z damami z jakiegoś poznanego plemienia czy wioski. 
Często to one traktowały niewiastę z innej kultury jako ciekawostkę. Na pewno 
wyglądałoby to inaczej, gdybym podróżował z rosłym kompanem mojej płci.

Jesteście pierwszymi Polakami, którzy objechali całe Indie na jednym motocyklu. 
Skąd pomysł na taki projekt? Jak długo go realizowaliście?
Witek: Na świecie żyje wiele osób, które dokonały czynów niebywałych, przekra-
czających utarte normy, a mimo to pozostających w cieniu. Nie trąbią na lewo i pra-
wo o swoich wyczynach, a być może powinni znaleźć się w nagłówkach gazet. Ja, 
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zanim odważyłem się na takie sformułowanie, przewertowałem literaturę i Inter-
net, w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji na ten temat. Jedyne, co znalazłem, 
to opinie motocyklistów, którzy określali indyjskie drogi jako najgorsze (najbar-
dziej niebezpieczne) na świecie. Nikt nie chwalił się, że przejechał Indie dookoła. 
Polacy jeżdżą po Indiach na motocyklach, jednak nie są to podróże kilkuletnie, ani 
aż tak długie, jeśli chodzi o trasę. My dotarliśmy to każdego indyjskiego stanu, 
poznaliśmy większość interesujących miejsc i kultur, objechaliśmy Indie dookoła, 
docierając do skrajnych geograficznie punktów tego olbrzymiego kraju. A sam po-
mysł wcale nie powstał jako chęć bicia rekordów czy zaimponowania komuś. Po 
prostu po dotarciu spod granicy pakistańskiej do birmańskiej, w stanie Nagaland, 
nie wiedzieliśmy, co zrobić z motorem. Akurat kupiliśmy „nówkę”, prosto z salo-
nu RE i po półrocznej jeździe głupio było się go pozbywać. Zresztą musielibyśmy 
wrócić do jego oficjalnego właściciela, naszego przyjaciela Arshdeepa, w Manali 
w stanie Himachal Pradesh, a tam akurat była zima. Pomysł urodził się więc bar-
dziej z konieczności, niż z planów i marzeń. Jego realizacja zajęła nam równo 3 lata, 
z przerwami na powrót do Polski po nową wizę indyjską (nie było wtedy jeszcze 
wiz zdobywanych online). Poważnym czynnikiem był również klimat w danym 
rejonie Indii, więc podróż dostosowywaliśmy do optymalnej pory roku. Tu cieka-
wostka – z premedytacją ominęliśmy największą, najsłynniejszą, a co za tym idzie 
– najbardziej obleganą przez tłumy turystów atrakcję Indii – Taj Mahal. A byliśmy 
zaledwie 11 km od Agry, gdzie to słynne mauzoleum się znajduje! Zasze będziemy 
mieli jeszcze jeden powód, aby do Indii powrócić. Zresztą nasz motocykl ciągle tam 
jest.

Jakie macie podróżnicze plany na przyszłość – wracacie do Indii czy może wyrusza-
cie w inne rejony świata?
Dorota: Plany i marzenia wirują po głowie non stop. Indiami jesteśmy już nasyce-
ni, bardziej tęsknimy w nich za poznanymi tam przyjaciółmi, niż za zwiedzaniem. 
Poza tym pora na zmianę modus operandi. Istnieje już pewien szalony plan. Witek 
go wymyślił, a ja coraz bardziej wkręcam się w temat. Mamy ponad pół roku na 
przygotowanie – zarówno sprzętowe, jak i finansowe. Ma być inny kontynent, inne 
społeczności plemienne, nieco bardziej rozbudowany sposób poruszania się. Ale 
motocykl będzie w tę podróż jak najbardziej wplątany! Nie zdradzamy do końca, 
co, jak i gdzie, aby potem nie odszczekiwać rzuconych słów. Jeśli plan wypali – bę-
dzie bardzo kolorowo, egzotycznie, ciekawie i trochę niebezpiecznie. Podnosimy 
poprzeczkę, jakościową również.

W takim razie życzę Wam realizacji tych planów i czekam na kolejną książkę – bo 
wierzę, że takowa powstanie.
Witek: Tak. Wydawnictwo „Poznaj Świat”, które opublikowało dwie poprzednie 
książki – „Motocyklem przez Indie” i „Wigilia wśród łowców głów”, wkrótce wy-
puści na rynek ostatnią część naszej „Indyjskiej Trylogii Motocyklowej”, jak pozwo-
liłem sobie nazwać naszą opowieść. Będzie to relacja z ostatniego etapu, właśnie 
dookoła Indii, na tle naszych doznań, emocji i przygód. Będzie kolorowo i ciekawie, 
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bo pokazujemy Indie mniej znane i opowiadamy o pozornie nieistotnych cieka-
wostkach. Już zapraszamy do lektury, na razie tych dwóch, goszczących na pół-
kach księgarskich. Jeśli choć jeden czytelnik zdecyduje się po ich przeczytaniu na 
podróż do Indii, będziemy czuli się jako osoby ze spełnioną misją! (śmiech).

Dziękuję za rozmowę.
Dorota i Witek: My również dziękujemy.

 15.11.2019 r.
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Wigilia wśród łowców głów  

Dorota Wójcikowska i Witold Palak – pierwsi Polacy, którzy objechali całe Indie 
dookoła na jednym motocyklu, byli gośćmi 30. edycji „Radzyńskich Spotkań z Po-
dróżnikami”. Tym razem obok opowieści i pokazu slajdów pt. „Wigilia wśród łow-
ców głów” uczestnicy spotkania mogli obejrzeć wystawę zdjęć pt. „Motocyklem 
przez Indie”. Wydarzenie odbyło się w Galerii „Oranżeria” Radzyńskiego Ośrodka 
Kultury.

Fot. Tomasz Młynarczyk

 „Wigilia wśród łowców głów” – tytuł spotkania brzmiał  jak typowy oksymo-
ron – zestawienie w jednym wyrażeniu sprzecznych, wykluczających się słów.

Wigilia wszak kojarzy nam się z ciszą, pokojem, miłością i łagodnością. Łow-
cy głów – z wojną, okrucieństwem, rozpaczą i zgiełkiem. A jednak. Podróżni-
cy: Witold Palak i Dorota Wójcikowska dotarli do miejsca, gdzie połączenie tych 
sprzeczności okazało się możliwe, opowiedzieli i pokazali, jak wygląda święto 
Bożego Narodzenia w będącym do niedawna jeszcze najbardziej wojowniczym, 
owianym złowrogą sławą łowców głów plemieniu Konyak, zagubionym na po-
graniczu indyjsko-birmańskim. – To często miejsca dopiero od kilku lat otwarte 
dla indywidualnej turystyki – po części ze względu na nieustabilizowaną sytuację 
społeczno-polityczną, dążenia niepodległościowe czy aktywność partyzantki. Jed-
ną z takich plam na mapie jest indyjski stan Nagaland – wskazywali podróżnicy. 
Nagowie zakładali swoje wsie na wzgórzach. Robili to ze względów strategicz-
nych, bo takie osady pełniły również funkcje forteczne. W totalnej izolacji każde 
plemię wykształciło nie tylko odrębne tradycje, lecz także zupełnie odmienny ję-
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zyk. Łączyło je to, że byli „łowcami głów”. Jak wyjaśniał Witold Palak zwyczaj ten 
miał swe źródło w wierzeniach, że ludzkie głowy mają magiczną moc zapewnia-
jącą szczególną siłę i szczęście tym, którzy je zdobędą. Prawdziwym mężczyzną 
stawał się ten, kto zdobył przynajmniej pięć ludzkich głów, co dokumentował 
w postaci tatuaży na swoim ciele – twarzy, szyi, piersiach, a jego trofea wieszano 
nad domami. Okrutny zwyczaj zmieniła działalność chrześcijańskich misjonarzy, 
którzy dotarli tam w XIX wieku. I choć Indie kojarzą się z hinduizmem, islamem, 
buddyzmem, są tam stany, w których religią dominującą jest chrześcijaństwo – 
tak jak to jest w Nagaland, gdzie większość mieszkańców (90%) obecnie stanowią 
chrześcijanie, głównie baptyści, ale też katolicy.

W stanie Nagaland Dorota Wójcikowska i Witold Palak przebywali cały gru-
dzień i mieli okazję nie tylko przeżywać tam Boże Narodzenie, ale i obserwować 
prawie miesięczne przygotowania do nich. Oprócz tego uczestniczyli w Hornbill 
Festival – najsłynniejszym w tym regionie Azji widowisku folklorystycznym, któ-
re trwa aż 10 dni. Na festiwalu spotykają się wszystkie plemiona Naga w jednym, 
neutralnym miejscu, jest też okazją do podziwiania tradycyjnych strojów, tańców 
i obrzędów poszczególnych plemion, a także kosztowania tradycyjnej kuchni.

Fot. Tomasz Młynarczyk

 Podróżnicy wspominali też swój pobyt w Mon – najciekawszym pod względem 
etnicznym miejscu w Nagaland, zamieszkanym przez okryte sławą plemię Kony-
ak. Dzięki otwartości i życzliwości poznanego tam inżyniera Tali Temsu Jamira 
mieli możliwość dotarcia do miejsc i domów, gdzie obcy nie mają na ogół wstępu. 
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Wielką atrakcją była wizyta w pobliskiej wiosce Longwa, gdzie mieszkają jeszcze 
prawdziwi łowcy, ale jej szczególną atrakcją jest niecodzienny status terytorialny. 
Droga, która prowadzi przez wieś, jest w niektórych miejscach granicą państwową 
Indii i Birmy. Granica przecina na dwie części nie tylko miejscowość, ale także – 
pałac królewski, który bardziej przypomina wielką stodołę. W każdym razie, gdy 
król chce przejść z sypialni do sali koronacyjnej musi przekroczyć granicę państwo-
wą. Podczas audiencji, uzyskanej dzięki zaprzyjaźnionemu inżynierowi, gościn-
ny władca uraczył podróżników fajką pokoju. Okazało się, że zawarte w niej było 
opium. Narkotyk spopularyzowali tam Anglicy, chcąc łatwiej uzależnić od siebie 
ludność. Anglicy odeszli, powszechny nałóg pozostał.

Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to przygotowania do świąt rozpoczęły się na 
początku grudnia. Mieszkańcy dekorowali domy, a nawet – ustawiali przed nimi 
bałwany ze sztucznego śniegu i... malowali trawę na biało, by przypominała zimo-
wy krajobraz. Nie brakło choinek zrobionych z liści palmowych i krzewów, obło-
żonych watą lub pochlapanych białą farbą imitującą śnieg. Naturalnym elementem 
dekoracyjnym są tam gwiazdy betlejemskie, gdyż jest to roślina bardzo popularna 
w tym regionie, osiąga spore rozmiary i „kwitnie” właśnie w grudniu.

Wigilię polscy podróżnicy przeżyli w Mon Town. W Konyak Catholic Church 
uczestniczyli w pasterce o godz. 16. Nie zabrakło tradycyjnej szopki, znane kolędy 
śpiewane przez księży z Indii w języku nagalandzkim zrobiły na nich szczególne 
wrażenie. – To był dla nas surrealizm – skomentowała Dorota Wójcikowska.

Fot. Tomasz Młynarczyk

 25 grudnia – najważniejszy dzień świętowania spędzili w Mon Village, gdzie 
odprawiana była msza w kościele baptystów. Po nabożeństwie zostali zaproszeni 
na uroczysty posiłek, przygotowany przez jedną z szacownych rodzin. Wśród ho-
norowych gości byli miejscowi i okoliczni VIP-owie, a nawet minister w stanie spo-
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czynku. Podróżnicy wspominali, że obok drewnianych chat, pokrytych suszonymi 
liśćmi, stały zaparkowane eleganckie suvy. Obok gości ubranych w eleganckie gar-
nitury można było zobaczyć kobiety w tradycyjnych strojach, a nawet starszych 
mężczyzn z głowami przystrojonymi w pióra tukana, uszami przekłutymi i udeko-
rowanymi kłami dzika oraz wytatuowanymi twarzami. W bogatym menu znalazły 
się także pieczone larwy jedwabników, mięso psa i larwy szerszeni!

Przeżywanie Bożego Narodzenia w stanie Nagaland było jednym z elementów 
i etapów podróży, jaką podjęli Dorota Wójcikowska i Witold Palak. Była to półrocz-
na, motocyklowa wyprawa dokoła Indii.

Zanim podróżnicy dotarli do miejsca, które było wymarzonym od lat celem ich 
wyprawy, musieli przemierzyć tysiące kilometrów, wśród egzotycznych krajobra-
zów i kultur, obyczajów, wierzeń i związanych z nimi form kultu. Wzięli między 
innymi udział w rytuale topienia posągów podczas święta Durga Puja, obserwowa-
li poświęcenie mithuna.

A podróżowali na motocyklu – ich ulubionym środku lokomocji, który może 
nie daje komfortu jeśli chodzi o przestrzeń bagażową ani ochronę przed kaprysami 
aury, ale... wolność, bezpośredni ogląd świata, szeroki horyzont i wiatr na twarzy! 
To wszystko dało się odczuć i widzom, którzy oglądali podróż przez indyjskie wer-
tepy widzianą sfilmowaną z perspektywy pasażera motocykla. Jednocześnie, gdy 
podróżnicy pokazywali fatalny stan tamtejszych dróg i opowiadali o jednej zasa-
dzie panującej na drogach, którą jest brak jakichkolwiek zasad, to może motocykl 
rzeczywiście się tam sprawdza jako uniwersalny środek lokomocji?

Fot. archiwum Roberta Mazurka



180 A n n a  Wa s a k ,  R o b e r t  M a z u re k

Ci, którzy przybyli na spotkanie z Dorotą Wójcikowską i Witoldem Palakiem 
mieli możność nie tylko wysłuchania ciekawej opowieści i obejrzenia pokazu slaj-
dów i filmu. Tym razem spotkaniu towarzyszyła wystawa fotograficzna pt. „Moto-
cyklem przez Indie”.

Na 30. edycję „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” zaprosił Burmistrz Ra-
dzynia Podlaskiego Jerzy Rębek oraz Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, 
a także organizatorzy: Radzyńskie Stowarzyszenie „Podróżnik” i Radzyński Ośro-
dek Kultury. Sponsorami wydarzenia byli: firma drGerard, Spółdzielcza Mleczar-
nia „Spomlek”, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej w Radzyniu Podlaskim. Patronat nad wydarzeniem objął ogólnopol-
ski miesięcznik „Poznaj Świat” oraz portal „Kocham Radzyń Podlaski”.

 Anna Wasak
 23.12.2019 r.
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Fot. archiwum Michała Worocha

Michał Woroch – urodził się 27 czerwca 1984 r. w Janowcu Wielkopolskim. Podróżnik, fotograf, wydawca 
oraz twórca projektu Wheelchairtrip. Absolwent grafiki projektowej na Uniwersytecie Artystycznym w Pozna-
niu. Od 2004 r. porusza się na wózku inwalidzkim. Laureat wielu nagród, w tym m.in. nagrody Kolosy 2019 
w kategorii „Wyczyn Roku” oraz Travelery 2018 w kategorii „Podróż Roku”. Organizator projektów podróżniczo-
-fotograficznych, w ramach których dotarł między innymi do Mongolii, Indii, na Spitsbergen i do większości 
państw obu Ameryk. Relacje i zdjęcia z jego podróży ukazały się w polskiej oraz zagranicznej prasie, między 
innymi w takich tytułach jak: National Geographic, Adventure Journal, Explorersweb, Traveler, Podróże, Globe-
trotter, Zwierciadło i Duży Format.

W 2016 r. razem z Maciejem Kamińskim (również poruszającym się na wózku) rozpoczął projekt przeje-
chania specjalnie przygotowanym Landroverem Defenderem z Ziemi Ognistej na Alaskę. Pomimo wszystkich 
przeciwności ruszył w podróż życia, przemierzając tysiące kilometrów bezdrożami Ameryki Południowej. Białe 
piaski pustyni Atacama, rejs Amazonką do serca dżungli – Iquitos, tonięcie w błocie, tropikalne choroby, eksplo-
zje silnika i jeden cel: udowodnić, że można pokonać tę morderczą trasę będąc niepełnosprawnym. Wyprawa 
trwała 371 dni a przygotowywania do niej i budowa samochodu ponad 2 lata. Podczas niej przejechali 65 000 
km i odwiedzili 15 państw. Z wyprawy powstała książka pt. „Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej na Alaskę” (2019). 
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W podróżowaniu ważne jest nie tylko dotarcie do celu  

Jednym z aspektów „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”, powodujących, że 
cieszą się one niezwykłą popularnością, jest  nieustanne zaskakiwanie – nie tylko 
celem podróży, egzotyką odwiedzanych miejsc, ale także – sposobem podróżowa-
nia. Michał Woroch, który był gościem 31. edycji Spotkań, porusza się na wózku 
inwalidzkim, również rąk nie ma w pełni sprawnych i silnych. Wraz z kolegą – 
również poruszającym się na wózku, wybrali się w samotną, miejscami karkołom-
ną wyprawę wzdłuż dwóch Ameryk: od Ziemi Ognistej po Alaskę. O tej wyprawie 
podróżnik opowiadał 17 lipca w Radzyńskim Ośrodku Kultury. 

                 Fot. Tomasz Młynarczyk
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Radzyń będzie głęboko w moim sercu, będę tu wracał jak do siebie

Wcześniej na Skwerze Podróżników odbyło się uroczyste odsłonięcie tabliczki 
Michała Worocha. Podróżnik z rąk wicestarosty Michała Zająca odebrał też pa-
miątkowy medal „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” potwierdzony certy-
fikatem. – W ten sposób będę tu stale obecny. Z podróży wraca się do siebie, do 
domu. Teraz będę miał więcej takich miejsc, gdzie będę się czuł u siebie. Radzyń 
Podlaski będzie głęboko w moim sercu, będę chciał tu przyjeżdżać, będę tu wra-
cał jak do domu – mówił podróżnik po odsłonięciu tabliczki.

Na spotkaniu medalem uhonorowany został również Mirosław Piasko regu-
larnie dokumentujący „Radzyńskie Spotkania z Podróżnikami”. 

Żmudne przygotowania 

Do takiej podróży trzeba się było przygotować: przede wszystkim mieć od-
powiedni do zmieniających się warunków terenowych, wielofunkcyjny pojazd, 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wybór padł na Landrovera 
Defendera. Oczywiście pojazd był używany. Ponad dwa lata trwało dostosowy-
wanie, ulepszanie samochodu. Potrzebne były m.in. dwie windy do podnosze-
nia wózków na wysokość siedzeń w aucie i dachu, wyciągi, np. do podnoszenia 
maski samochodu, przerobienie pompy wspomagania kierownicy i hamulców, 
prądu, na dachu znalazł się taras, który służył jako dogodny punkt obserwacyjny 
oraz sypialnia w namiocie dla jednego podróżnika. Wewnątrz kuchnia i łazienka. 
Były to zmiany ważące wiele (dosłownie), bo ponad tonę.

Drugi kierunek przygotowań to wiedza i umiejętności przydatne w podróży. 
Temu służyły dyskusje na forach internetowych, udział w zlotach. Trzecia spra-
wa to zbieranie funduszy na podróż. Pomogli przyjaciele, którzy zorganizowali 
zrzutkę publiczną w internecie – imiona i „ksywki” wszystkich darczyńców zna-
lazły się na karoserii samochodu wypisane złotym markerem.

Rzucili się na głęboką wodę

Wyprawa, podczas której niepełnosprawni podróżnicy przejechali 65 000 km 
i odwiedzili 15 państw, trwała 371 dni. Podczas morderczej podróży udowodnili, 
że są nie do zdarcia – silniejsi od Landrovera. To z powodu trzech wybuchów sil-
nika musieli przerwać podróż na kilka miesięcy, choć sami przechodzili choroby 
tropikalne i wysokościowe, kontuzje, kryzysy fizyczne i psychiczne. Musieli sobie 
poradzić z utrudnieniami spowodowanymi przez niepełnosprawność – począw-
szy od skomplikowanego procesu wsiadania i wysiadania z samochodu (samo 
słuchanie o czynnościach z tym związanych przyprawiało o zawrót głowy), po-
przez codzienną toaletę, higienę osobistą, zakupy, gotowanie posiłków, nocle-
gi głównie w samochodzie – i to zarówno dla obniżenia kosztów jak i dlatego, 
że w wielu miejscach nie było hoteli przystosowanych dla niepełnosprawnych...  
A i droga sprawiała problemy – trasa nie zawsze wiodła cywilizowaną jezdnią. 
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Podczas gdy w poruszaniu się wózkiem barierami trudnymi do pokonania są 
krawężniki, schody, nierówne chodniki – wspinali się po skalistych drogach na 
wysokość ok. 5 tys. m n.p.m., jechali przez pustynię Atacama, grzęźli w błocie, 
odbyli rejs Amazonką do serca dżungli – Iquitos. Docierali do miejsc, gdzie tubyl-
cy po raz pierwszy widzieli „gringo”.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Jaki był cel wyprawy, borykania się z problemami, które byłyby trudne także 
dla sprawnych i zdrowych? – Udowodnić, że można pokonać tę morderczą trasę 
będąc niepełnosprawnym – mówił Michał Woroch. – W podróżowaniu ważne jest 
nie tylko dotarcie do celu. Celem jest też podróż sama w sobie. W głąb lądu, w głąb 
samego siebie. Podróż jest zawsze nauką – o sobie i o relacjach z innymi ludźmi. 
Jako na osoby niepełnosprawne czeka nas na pewno wiele trudności, które chcemy 
pokonać, bo pasja do podróżowania jest kwestią umysłu, a nie ciała. Realizując ten 
projekt, chcieliśmy pokazać osobom niepełnosprawnym, jak i pełnosprawnym, że 
nie ma rzeczy niemożliwych. Chęć odkrywania nowych dla nas światów jest waż-
niejsza niż trud podróży, ten trud jest tylko jej elementem, nie przeszkodą. Prze-
szkody tworzymy sobie sami – brakiem wiary, wyobraźni i chęci motywowania 
samego siebie – napisał Michał Woroch na stronie projektu Wheelchairtrip.

– Psychicznie najtrudniejszy moment nastąpił, gdy z łatwych krajów wjecha-
liśmy do trudnego. Była noc sylwestrowa, jesteśmy na wysokości ponad 4 tys. m 
n.p.m., na pustyni solnej. Maciek pyta: Po co tu jesteśmy, zamiast siedzieć w domu? 
Ale przybiliśmy piątkę, następnego dnia ruszyliśmy dalej, już bez zwątpień – wspo-
minał podróżnik.
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Fot. Tomasz Młynarczyk

Tak blisko celu...

Trudy i przeciwności były nagradzane niezwykłymi przeżyciami, które nadają 
sens wysiłkom. – Nagle znajduje się człowiek na półwyspie, z którego gołym okiem 
widać wieloryby, gdzie słonie morskie przechodzą i wyją – mówił Michał Woroch. 
Albo gdy po deszczu wspięli się na górę, zatrzymali się na półce skalnej, aby z tara-
su na samochodzie patrzeć na potężny lodowiec. Albo gdy spojrzeli w głąb kanio-
nu Colca – najgłębszego kanionu świata.

Podróż po Ameryce Południowej rozpoczęła się w Buenos Aires, gdzie po kilku 
przesiadkach na lotniskach wylądowali podróżnicy i dokąd statkiem dotarł samo-
chód. Dalej było 3 tys. km samochodem na południe do Ziemi Ognistej drogą wiodą-
cą przez pampę – „szarozieloną, czasem płową równinę”. Właściwy start wyprawy 
nastąpił z najdalszego Południa – z Ushuai na Ziemi Ognistej, miasta uważanego 
za wysunięte najbardziej na kuli ziemskiej. W Ameryce Południowej droga wiodła 
przez Andy, pustynię Atacama. Michał Woroch spełnił swoje marzenie, jakim był 
pobyt w sercu dżungli - 400-tysięcznym mieście Iquitos, do którego nie można do-
trzeć lądem – więc podróżnicy dotarli płynąc łodzią po rzece Ukajali. W Ameryce 
Południowej „zaliczyli” Argentynę, Chile, Boliwię, Peru, Ekwador i Kolumbię. Na-
stępnie przez Amerykę Środkową dotarli do Stanów Zjednoczonych. Już podczas 
przejazdu przez Amerykę Środkową zaliczyli dwie poważne awarie silnika. Gdy 
wybuchł po raz trzeci – już po zaliczeniu Las Vegas, zdecydowali się na przerwę. 
Wrócili do Polski z silnikiem, który tu na miejscu zreperowali i wrócili po 10 mie-
siącach, by w 4,5 miesiąca dokończyć trasę i dotrzeć na Alaskę.
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W tej części podróży mieli ze sobą drona, mogli więc więcej sfotografować, dro-
ga była wygodniejsza, ale droższa – policja nie pozwalała podróżnikom spędzać 
nocy w przypadkowych miejscach – kierowała ich na campingi, gdzie nocleg (we 
własnym samochodzie) kosztował ich 20 dolarów.

Fot. Tomasz Młynarczyk

Celem podróży była położona nad zatoką Morza Arktycznego osada Prudhoe 
Bay. Okazuje się, że prywatne samochody nie są tam wpuszczane, teren jest pod 
opieką armii, więc jest otoczony wysoką siatką, która odgrodziła ich 5 km od celu – 
wybrzeża Morza Arktycznego. Odpuszczam. Przecież jeśli nawet tam dotrę... to nic 
to nie zmieni... Pokonaliśmy wszystko, a zatrzymał nas druciany płot. Dojechałem 
na koniec świata. Nie muszę wjeżdżać do Prudhoe Bay. Już nic nie muszę udowad-
niać. Może to, że uniemożliwiono nam dokończenie naszej wyprawy sprawi, że 
nigdy nie będzie miała ona końca i będzie jedną wielką drogą trwającą do końca 
życia – zastanawiał się Michał Woroch.

I chyba tak się stało, bo na zakończenie mówił o planach kolejnej wyprawy – 
w Himalaje.

Tradycyjnym podziękowaniem za spotkanie była karykatura podróżnika au-
torstwa Przemysława Krupskiego, którą Michałowi Worochowi wręczył burmistrz 
Radzynia Jerzy Rębek.

 Anna Wasak
 30.07.2020 r.
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W podróży nie mam czasu narzekać na niepełnosprawność 
Wywiad Roberta Mazurka z podróżnikiem Michałem Worochem 

Od 17-go roku życia jesteś osobą niepełnosprawną. Jak to jest podróżować na wózku 
inwalidzkim? 
Na początku podróżowanie było dla mnie ucieczką. W Polsce często denerwowa-
łem się, gdy nie mogłem pokonać krawężnika. Wtedy męczyłem się, myślałem, 
że życie mi się wali. A nie sprawiało mi żadnego problemu, kiedy byłem np. w 
Mongolii na stepie i nie mogłem przejechać wózkiem nawet centymetra. Cieszy-
łem się po prostu, że jestem na wyprawie na końcu świata, i nie przejmowałem 
się swoimi ograniczeniami. 

A czy to nie jest tak, że podróżując zapominasz o swoich ograniczeniach?
Dokładnie. Trud ekspedycji i trud życia na wózku w podróży mieszają się ze sobą. 
W podróży nie mam czasu narzekać na niepełnosprawność. Jest tylko kalejdoskop 
wrażeń, które wirują wokół mnie.

Jak Twoi najbliżsi zareagowali na wieść o podróży przez dwie Ameryki? Odradzali Ci 
ją?
Gdy powiedziałem rodzinie o swoim pomyśle, to na początku nie wierzyli, że po-
dróż ta może dojść w ogóle do skutku. Zaczęli się martwić w momencie, kiedy mój 
pomysł przyjmował realne kształty. Spotykałem się wtedy z ich niechęcią, z rzuca-
niem kłód pod nogi. Cały czas powtarzali mi, żebym został. Mówili: Gdzie ci będzie 
lepiej niż tutaj? Z perspektywy czasu wiem, że wynikało to bardziej ze strachu i ich 
odpowiedzialności za mnie niż ze złych intencji.

Jaki cel był dla Ciebie ważniejszy podczas tej podróży – geograficzny czy pokonania 
własnych słabości?
Zdecydowanie geograficzny. Bardzo chciałem zobaczyć nowe państwa i miejsca, a 
przy okazji się sprawdzić. Zauważyłem też, że po wyprawie wiele rzeczy stawało 
się dla mnie prostszych. Każda podróż okazywała się  swego rodzaju terapią.

Podróżowałeś Land Roverem Defenderem rocznik 1996. Czy w jakiś szczególny sposób 
przygotowywałeś go do tej wyprawy?
Zacznę od tego, że na potrzeby wyprawy kupiłem samochód, do którego nie mo-
głem wsiąść. A jak już mi się to udało, to nie mogłem go prowadzić. Jednak bardzo 
chciałem właśnie nim wyruszyć w podróż i zacząłem zastanawiać się, jak go prze-
robić. Wymieniłem w nim skrzynię biegów na automatyczną, by za pomocą jednej 
ręki dodawać gazu i hamować. Później dołożyłem wspomaganie kierownicy i ha-
mulca, bo wszystko było dla mnie za ciężkie. Następnie zainstalowałem windę, by 
nie musiano wkładać mnie do samochodu. Zamarzyłem też o namiocie na dachu i 
tarasie, dlatego powstała druga winda. Praktycznie do samego wyjazdu samochód 
był przerabiany i udoskonalany.
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To ile – po zamontowaniu tych wszystkich udoskonaleń – zostało w twoim samochodzie 
pierwotnego Land Rovera?
Właściwie to bardzo dużo. Land Rover jest wdzięcznym samochodem do tego, by 
coś do niego dokładać. Gdy go kupiłem, ważył 2 tony, a jak ruszaliśmy do Ameryki 
– 3,1 tony. Wzbogaciliśmy go o wiele udogodnień, a najpoważniejszą modyfikacją 
była wymiana skrzyni biegów.

Jesteś zadowolony z tego wyboru? Dobrze auto sprawowało się w podróży?
Mimo że samochód psuł się bardzo często, byłem bardzo z niego zadowolony. Przez 
2,5 roku poznałem go w najdrobniejszych szczegółach, naprawiałem, modyfikowałem 
i nie wyobrażałem sobie, by innym autem wyruszyć w taką podróż.

Trudno było znaleźć partnera, który zgodził się na takie szaleństwo?
Z Maciejem Kamińskim byłem już na jednej wyprawie, po zakończeniu której postano-
wiliśmy, że chcielibyśmy jeszcze gdzieś razem pojechać. Gdy rzuciłem hasło o podróży 
przez dwie Ameryki, to nawet chwilę się nie zastanawiał nad odpowiedzią. Ustalili-
śmy też od razu, że na mojej głowie będzie trud przygotowań do wyprawy, a on przej-
mie większość obowiązków podczas podróży. Wynikało to z tego, że Maciek jest ode 
mnie silniejszy fizycznie.

Przez ponad rok spędzaliście ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę. Nie powodowało to 
problemów i animozji? Często zdarzało się Wam pokłócić?
Pokłóciliśmy się tylko 3 razy i przeważnie było to przed posiłkiem (śmiech).

Co dla osoby niepełnosprawnej jest najtrudniejsze w tak długiej podróży?
Bez znaczenia, czy jesteś niepełnosprawny czy pełnosprawny, w podróży najtrudniej-
sze jest to, że co chwilę spotyka cię coś nowego. Przemierzając świat wcale nie czuję 
się osobą niepełnosprawną. Świadomość moich fizycznych ograniczeń często mi się 
zaciera – tak jak dzisiaj podczas mojej podróży do Radzynia i pobytu tutaj: dopiero 
gdy mi to teraz powiedziałeś, przypomniałem sobie, że jestem niepełnosprawny. Gdy 
później wracam do domu, to dzięki temu łatwiej jest mi się uporać z problemami, które 
wcześniej uznawałem za niemożliwe do rozwiązania.

Czy podczas podróży były takie momenty, w których czułeś się bezradny? 
Kilka takich momentów było. W pamięci utkwiła mi sytuacja, kiedy przekroczyliśmy 
granicę między Chile i Boliwią. Drugie z wymienionych państw jest zupełnie niedo-
stosowane do naszych potrzeb – nie miało utwardzonych terenów, przystosowanych 
łazienek, a do tego jest położone bardzo wysoko. Moja bezradność wynikała głównie 
ze zmęczenia i osłabienia. Doświadczyłem też psychicznego załamania. Wtedy dotarło 
do mnie, że przed nami jest jeszcze bardzo dużo kilometrów do pokonania. Nie podda-
liśmy się jednak i po przeżytej wśród wątpliwości nocy (sylwestrowej zresztą) zebrali-
śmy się w sobie i ruszyliśmy dalej.
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A czy zdarzyły się sytuacje, w których się bałeś?
Tak, bałem się w momencie, kiedy zakopaliśmy się samochodem w błocie na wysoko-
ści 4700 m n.p.m. Poczułem wtedy, że mogę umrzeć. Raz w życiu miałem takie uczucie. 
Nie zapomnę tego do końca życia.

Twoja podróż trwała 371 dni, odwiedziłeś w sumie 15 państw, przejechałeś 65 000 km 
i dotarłeś aż na Alaskę. Jednak na samym końcu zatrzymał Cię druciany płot. Nie szko-
da było Ci symbolicznego zakończenia tej wyprawy?
Gdybym wiedział wcześniej, że tak będzie, pewnie zastanawiałbym się, jak to 
obejść. Ale najpiękniejsze w tej całej podróży było to, że w ogóle się tym nie prze-
jąłem. O tej chwili i towarzyszącym jej uczuciu często myślę. W innych sytuacjach 
zapewne bardzo bym się zdenerwował, a tutaj nie miało to dla mnie żadnego zna-
czenia.

Czy w jakiś sposób podróż ta zmieniła Twoje życie?
Jestem bardziej szczęśliwy i więcej widzę.

A jesteś silniejszy po tej wyprawie?
Fizycznie nie, ale psychicznie tak. Jak kończysz taką wyprawę, to sobie myślisz: ale 
to był dobry czas! Pomimo tego, że ciągle psuł się nam samochód i miałem trudne 
momenty związane ze zdrowiem, to dzięki tej wyprawie czuję, że naprawdę żyję.

O wyprawie można przeczytać w Twojej książce pt. „Krok po kroku. Z Ziemi Ognistej 
na Alaskę”. Napisałeś w niej, że kochasz być w drodze, bo wtedy oszukujesz czas. W 
jaki sposób?
Chodzi tutaj o oszukanie rzeczywistości. Będąc w podróży, zatracam swoją niepeł-
nosprawność. Docierając na przysłowiowy koniec świata, gdzie normalnie mówił-
bym, że jestem zmęczony, czuję się młody, silny i nie mam żadnych problemów i 
trosk.

Co robisz, gdy nie podróżujesz?
Obecnie planuję kolejny wyjazd...

A zdradzisz trochę szczegółów?
Tym razem wybieram się w Himalaje, gdzie chcę dotrzeć na wózku najwyżej, jak 
się da. Wraz z Bartoszem Mrozkiem, z którym wybieram się na wyprawę, buduję 
specjalne łaziki, by wjechać na 5400 m n.p.m. i zobaczyć dach świata. Gdy jestem w 
górach, zawsze mam uczucie, że jest dobrze. Chcę jechać w Himalaje, by to poczuć.

W takim razie trzymam kciuki za powodzenie tej wyprawy i bardzo dziękuję za rozmo-
wę.
Dziękuje bardzo.

 17.07.2020 r.



190 A n n a  Wa s a k ,  R o b e r t  M a z u re k

Kalendarium „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”
(2012-2020)

Ed
yc

ja

Podróżnik Temat, termin i miejsce spotkania

Imprezy towarzyszące 
„Radzyńskim Spotkaniom z Podróżnikami”

1.
Michał

Kruszona

„Uganda. Jak się masz, muzungu?”
21 lipca 2012 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim

2.
Robert
Maciąg

„Świat przygody rowerowej”
21 września 2012 r.

Sala widowiskowo-kinowa ROK

3.
Jarosław

Kret

„Planeta według Kreta”
7 grudnia 2012 r.

I LO w Radzyniu Podlaskim

4.
Stefan

Czerniecki

„Śladem szeptu amazońskiego potoku”
8 marca 2013 r.

MBP w Radzyniu Podlaskim

5.
Arkady

Radosław
Fiedler

„Podróżnicze i kolekcjonerskie pasje rodzinne”
18 czerwca 2013 r.

ZPO w Woli Osowińskiej
I LO w Radzyniu Podlaskim

6.
Tadeusz

Chudecki

„Ze mną na koniec świata”
8 listopada 2013 r.

I LO w Radzyniu Podlaskim
Filia nr 2 MBP w Radzyniu Podlaskim

7.
Anna

Świątek

„Japonia w czterech porach roku”
27 grudnia 2013 r.

 „Kofi&Ti” w Radzyniu Podlaskim

8.
Marek
Pindral

„Chiny od podszewki”
13-14 lutego 2014 r.

Biblioteka Pedagogiczna w Radzyniu Podlaskim
Sala widowiskowo-kinowa ROK

9.

Barbara
Dmochowska

„Australia”
5 czerwca 2014 r.

Sala balowa pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim

Warsztaty podróżnicze „Down under – czyli co słychać w Australii?”
z uczniami SP nr 2 w Radzyniu Podlaskim (6 czerwca 2014 r.)
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10.

Krystyna
Choszcz

„Moja Afryka”
24 lipca 2014 r.

Izba Regionalna w Białej k. Radzynia Podlaskiego

„Afrykański Tydzień w Radzyniu Podlaskim” z udziałem dziecięcego zespołu „Freespirit” z Moree 
w Ghanie (21-28 lipca 2014 r.)

11.
Wojciech
Cejrowski

„Ale Meksyk!”
25 września 2014 r.

I LO w Radzyniu Podlaskim

12.

Tomasz
Owsiany

„Madagaskar. Tomek na Czerwonej Wyspie”
16 stycznia 2015 r.

Radzyńska Izba Regionalna (pałac Potockich)

Wystawa fotografii Tomasza Owsianego pt. „Madagaskar – niecodzienna codzienność prowincji” 
(12 stycznia – 13 lutego 2015 r.)

13.

Aleksander
Doba

„Kajakiem przez Atlantyk”
21-22 maja 2015 r.

Sala kameralna ROK
I LO w Radzyniu Podlaskim

Uroczyste otwarcie Skweru Podróżników w Radzyniu Podlaskim
(21 maja 2015 r.)

14.

Artur
Orzech

„Wiza do Iranu”
17 września 2015 r.

Sala balowa pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim

Wystawa fotografii pt. „40 lat SKKT PTTK nr 21 przy I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu 
Podlaskim” (17-30 września 2015 r.)

15.
Romuald
Koperski

„Syberia wzdłuż i wszerz”
4 grudnia 2015 r.

PSM im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim

16.

Elżbieta Dzikowska
„Tam, gdzie byłam”

15 marca 2016 r.
I LO w Radzyniu Podlaskim

Wystawa „Kontynenty” prezentująca wybrane artykuły Elżbiety Dzikowskiej publikowane w tym 
miesięczniku (15-31 marca 2016 r.)

17.
Nela Mała

Reporterka

„Nela i tajemnice świata”
19 czerwca 2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim

18.
Arkady
Paweł
Fiedler

„Maluchem przez Afrykę”/„Maluchem przez Azję”
21-22 listopada 2016 r.

MBP w Radzyniu Podlaskim
Sala widowiskowo-kinowa ROK
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19.

Marek
Kamiński

„Trzeci biegun”
6 lutego 2017 r.

Sanktuarium MBNP w Radzyniu Podlaskim

Projekcja filmu dokumentalnego „Pielgrzym. Camino Marka Kamińskiego” 
w reżyserii Jana Czarlewskiego.

20.
Jacek

Pałkiewicz

„Dubaj. Prawdziwe oblicze”
7 maja 2017 r.

Sala konferencyjna UM w Radzyniu Podlaskim

Wystawa karykatur Przemysława Krupskiego z okazji 5-lecia
„Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” (23 czerwca – 21 lipca 2017 r.)

21.

Tomek
Michniewicz

„Świat równoległy. O tym jak bardzo wierzymy w fikcję”
18 września 2017 r.

I LO w Radzyniu Podlaskim

Premiera książki „Radzyń Podlaski miejscem światowych spotkań”
wydanej z okazji 5-lecia „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami”

22. Piotr Pustelnik
„Ja, pustelnik”

17 listopada 2017 r.
MBP w Radzyniu Podlaskim

Spotkanie z Marią i Przemysławem Pilichami, autorami książki
„Wielcy polscy podróżnicy, którzy odkrywali świat” (24 stycznia 2018 r.)

23.
Marek
Fiedler

„Mała wielka Wyspa Wielkanocna”
22-23 marca 2018 r.

Sala parafialna przy kościele Świętej Trójcy
Sala widowiskowo-kinowa ROK

Wystawa fotografii i slajdowisko Dariusza Czerniaka
pt. „Tybet. Wokół Świętej Góry Kajlas” (16 maja 2018 r.)

24.

Szymon
Radzimierski

„Etiopia. U stóp góry ognia”
3 czerwca 2018 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzyniu Podlaskim

Konkurs plastyczny „Podróż moich marzeń”

25.
Marek

Niedźwiecki

„Australijczyk”
23 września 2018 r.

Sala widowiskowo-kinowa ROK

Spotkanie z Anną Kamińską, autorką książki „Wanda. Opowieść o sile
życia i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz” (15 października 2018 r.)

26.
Aleksandra

i Karol
Lewandowscy

„Busem Przez Świat. Alaska i Kanada”
9 listopada 2018 r.

Sala kameralna ROK
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27.

Monika
Radzikowska

„Bajkał tam i z powrotem”
13 lutego 2019 r.

Filia nr 2 MBP w Radzyniu Podlaskim

Warsztaty podróżnicze dla dzieci pt. „Zrozumieć świat”

28.
Robert

Makłowicz

„Świat na widelcu”
26 maja 2019 r.

Sala widowiskowo-kinowa ROK

29.
Jakub

Porada

„Porada na Europę”
22 września 2019 r.

Sala balowa pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim

Spotkanie z Albertem Kwiatkowskim pt. „Złoty ptak. Baśnie perskie”
(20 listopada 2019 r.)

30.

Dorota
Wójcikowska
i Witold Palak

„Wigilia wśród łowców głów”
12 grudnia 2019 r.

Galeria „Oranżeria” ROK

Wystawa fotografii Doroty Wójcikowskiej i Witolda Palaka
pt. „Motocyklem przez Indie” (12-19 grudnia 2019 r.)

31.
Michał 

Woroch

„Z Ziemi Ognistej na Alaskę”
17 lipca 2020 r.

Sala kameralna ROK

Spotkania nr 1-28 zostały zaprezentowane w Radzyńskich
Rocznikach Humanistycznych z lat 2013-2019 (tomy XI-XVII).

www.podroznik-radzyn.pl
www.facebook.com/radzyn-spotkania




