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Roz mowa z
prof. Grze gorzem 

W. Ko łod ko

Wy bit ny eko no mi sta do brym fo -
to gra fi kiem? To wca le się nie wy klu -
cza. Do wo dem na to jest kil ka dzie -
siąt fo to gra fii z ca łe go świa ta au tor -
stwa prof. Ko łod ki, któ re moż na oglą -
dać w Ga le rii Fo to gra fii Mia sta Rze -
szo wa. – To nie jest wy sta wa fo to gra -
fii ar ty stycz nej, ale pod róż ni czej, na
wy so kim po zio mie, w sty lu fo to gra -
fii z „Na tio nal Ge o grap hic”. Wy sta -
wa nie zwy kle in te re su ją ca, bo prof.
Ko łod ko oka zał się bacz nym ob ser -
wa to rem rze czy wi sto ści, zwra ca ją -
cym uwa gę na waż ne szcze gó ły – opo -
wia da Ire na Ga łusz ka, dy rek tor ka ga -
le rii. Wy sta wa bę dzie otwar ta do 19
grud nia. 

MA GDA LE NA MACH: Pro szę opo wie -
dzieć o sta rych tra per skich bu tach
na pu sty ni.
PROF. GRZE GORZ W. KO ŁOD KO: Wciąż
ist nie ją, gdyż mo ja wspa nia ła żo na
nie po słu cha ła su ge stii: „wy rzuć je”.
Być mo że prze czu wa jąc, że jesz cze
się przy da dzą, choć nie do cho dze -
nia. Bu ty, oprócz gło wy, to w pod ró -
żo wa niu bar dzo waż na rzecz. A te
by ły w kil ku dzie się ciu kra jach na ca -
łym świe cie, ale pod róż, pod czas któ -
rej zro bi łem tę fo to gra fię, by ła dla
nich osta t nią. 
Gdzie po wsta ło to zdję cie?
– Na sty ku Sa ha ry z pu sty nią Dan ka -
lia. Zdją łem bu ty pod czas od po czyn -
ku w kra i nie Afa rów, na po gra ni czu
Dżi bu ti, Etio pii i Ery trei, cze ka jąc ko -
lej ny dzień na ja kąś cię ża rów kę. To
pie kło, po nad 50 st. C w cie niu, któ -
re go zresz tą ni gdzie nie ma. By zro -
bić to zdję cie, po ło ży łem się na roz -
pa lo nej zie mi. Te bu ty na spę ka nej od
ża ru zie mi sta ły się sym bo lem wy -
sta wy mo ich fo to gra fii.
Wy sta wa po ka zu je no wą, nie zna ną
do tej po ry twarz zna ne go eko no mi -
sty. Fo to gra fo wał Pan, że by po dzie -
lić się swo ją pa sją z szer szą pu blicz -
no ścią?
– Wer ni saż w Rze szo wie jest już 10.,
ju bi le u szo wy. Wy sta wa po je dzie da -
lej: do Za ko pa ne go, Trój mia sta, na
Śląsk. Dla mnie aż ta kie jej po wo dze -
nie jest spo rym za sko cze niem. Zdję -
cia ro bi łem dla sie bie. Do uło że nia
z nich wy sta wy na mó wił mnie rek -
tor mo jej uczel ni, prof. An drzej K.

Koź miń ski. Zdję cia wy brał ar ty sta fo -
to gra fik To masz Ter lec ki, któ ry kie ro -
wał się kry te rium, jak to okre ślił, „czy -
stej for my”. W je go su biek tyw nej oce -
nie są one pięk ne. Ja okre ślił bym, że
są one mo że nie od Sa sa do La sa, ale
ra czej od Spit sber ge nu do Ka la ha ri czy
też od Czu kot ki do Sa ha ry. Nie łą czy
ich ani miej sce, ani te mat. Ale coś je
jed nak łą czy. Cie ka wość świa ta? 
A do kąd Pan się te raz wy bie ra?
– Na stęp ny we e kend spę dzę w Tel Avi -
vie, świę ta w Ta trach, po tem Wło chy,
Lon dyn, Ma dryt i Chi ny. La tem – jesz -
cze nie wiem, ale mo że Bhu tan? Mi nio -
ne go la ta w 50 dni i no cy prze mie rzy -
łem sa mot nie 10 tys. km lo kal ny mi środ -
ka mi lo ko mo cji z miej sco wą lud no ścią
w Ko lum bii, We ne zu e li, na Try ni da -
dzie i To ba go, w Gu ja nie i Su ri na mie.
By ło pięk nie i cie ka wie, ale by wa ło i nie -
bez piecz nie, np. la wi na bło ta za la ła dro -
gę, tłu kłem się sta rą cię ża rów ką po gó -
rzy stej dro dze w miej scu, gdzie An dy
sty ka ją się z dżun glą, ocie ra łem się o te -
re ny kon tro lo wa ne przez FARC. Ale
prze ciw no ści lo su trak tu ję tyl ko ja ko
ua trak cyj nie nie wy pra wy.
Za wsze wy bie ra Pan lo kal ny trans -
port?
– Z luk su so wych środ ków trans por tu
ko rzy stam tyl ko, kie dy mu szę. Wo lę

je chać przez Sa ha rę wiel błą dem al bo
od kry tą roz kle ko ta ną cię ża rów ką niż
no wo czes ną to y o tą land cru i ser. By -
wa, że wy bie ram sta re po cią gi, pro my,
bu sy prze peł nio ne miej sco wy mi pod -
róż ny mi i grzbie ty jucz nych zwie rząt.
A na wet mo to cykl al bo ro wer. 
Jak wy zna cza Pan ko lej ne ce le 
pod ró ży?
– Do tej po ry od wie dzi łem 137 kra jów,
ale bar dziej od wie dzam miej sca niż
kra je. Za in te re so wa nia kie ru ję tam,
gdzie eks cy tu je kul tu ra i na tu ra. Mo -
że dla te go tak bar dzo osta t nio fa scy -
nu je mnie Af ry ka, bo tam właś nie kul -
tu ra jest naj bliż sza na tu rze? Ale też
w Ame ry ce Ła ciń skiej i w Azji są fa scy -
nu ją ce miej sca. Na Ka ra i bach i na Pa -
cy fi ku. Ni gdy nie usły szy Pani ode mnie
sfor mu ło wa nia: „we wszyst kich cy wi -
li zo wa nych kra jach”, bo nie ma ta kich,
w któ rych cy wi li za cji nie ma. Pla nu jąc
pod ró że, wie le wcześ niej czy tam, nie
tyl ko prze wod ni ki, ale prze de wszyst -
kim roz pra wy o kul tu rze, hi sto rii, 
ge o gra fii, po li ty ce, a tak że be le try sty -
kę. Su ge ru ję się też Li stą Świa to we go
Dzie dzic twa UNE SCO. Tyl ko w tym
ro ku od wie dzi łem po nad 20 ta kich
atrak cji na czte rech kon ty nen tach. 
No, ale pod ró żu je Pan w róż nym cha -
rak te rze, nie tyl ko ja ko glob tro ter. 

– Tak, jeż dżę czę sto na wy kła dy, kon fe -
ren cje, kon sul ta cje, by spot kać się
z uczo ny mi, udzie lić wy wia du. Za wsze
sta ram się po łą czyć po ży tecz ne z przy -
jem nym i wy gos po da ro wać czas na
zwie dza nie. W Af ry ce zo sta wi łem już
trzy gar ni tu ry, ko szu le, kra wa ty i trzy
pa ry bu tów. Spe cjal nie za bra łem sta -
re gar ni tu ry i ko szu le, któ rych już nie
no szę, by by ła to ich osta t nia pod róż.
Po ofi cjal nych spot ka niach zo sta wia -
łem ten wyj ścio wy ze staw ciu chów
w ho te lu i za bie ra łem tyl ko lek ki ple -
cak. Jed ne go dnia spo ty kam się z pre -
mie rem i mi ni strem fi nan sów kra ju,
któ ry aku rat od wie dzam, a już na stęp -
ne go je stem w miej scu, gdzie oni ni gdy
no gi by nie po sta wi li. 
Zło śli wi mó wią: „Pan Bóg jest wszę -
dzie, a Ko łod ko też już tam był”…
– I jed no, i dru gie to nie praw da. W wie -
lu miej scach na świe cie pa nu je pie kło
i gdy by Pan Bóg tam był, to by na to nie
poz wo lił… No a ja jesz cze w pa ru miej -
scach wciąż nie by łem. 
Że by ty le pod ró żo wać, po trze ba chy -
ba koń skie go zdro wia?
– I aniel skiej cier pli wo ści. Z ła two ścią
przy cho dzi mi adap ta cja do od mien -
nych wa run ków. Bez prob le mów zmie -
niam stre fy cza so we, kli ma tycz ne i kul -
tu ro we. I kuch nie też. Gład ko prze cho -

dzę z ofi cjal ne go spot ka nia, na któ rym
sty kam się z eli tą, do pod ró żo wa nia za -
tło czo nym lo kal nym au to bu sem. 
Zna jo mość eko no mii z pew no ścią przy -
da je się w pod ró ży, a co pod ró żo wa -
nie da je eko no mi ście?
– Kto pod ró żu je, ten po rów nu je. A kto
po rów nu je, ten wie. Je stem prze de
wszyst kim czło wie kiem na u ki i chcę
wie dzieć. Co raz wię cej. Pod czas pod -
ró ży za sta na wiam się, dla cze go jest
tak, jak jest, sta wiam py ta nia i pró bu -
ję od po wie dzieć, co ro bić, by by ło le -
piej. 
O tym pi sze Pan w best sel le rze „Wę -
dru ją cy świat”, któ ry uzu peł nia po -
wią za ny z książ ką ser wis in ter ne to wy
www.we dru ja cys wiat.pl. Ty tuł też jak -
by pod róż ni czy…
– Jest to wiel ka pod róż w cza sie i prze -
strze ni, in te lek tu al na wę drów ka opi -
su ją ca w spo sób przy stęp ny, w sty lu
be le try sty ki na u ko wej, fa scy nu ją ce
pro ce sy roz wo ju eko no micz ne go i cy -
wi li za cyj ne go. Łą czę w spo sób in ter -
dy scy pli nar ny wie le wąt ków. Ta ka
książ ka nie mog ła by po wstać na pod -
sta wie wy łącz nie stu diów te o re tycz -
nych wzbo ga co nych prak tycz nym do -
świad cze niem wy nie sio nym z po li ty -
ki. Bez pod ró ży nie po tra fił bym jej na -
pi sać, bo bez nie u stan ne go wę dro wa -
nia – i te go in te lek tu al ne go, i te go do -
słow ne go – nie spo sób po jąć, co tak na -
praw dę dzie je się w świa to wej kul tu -
rze, po li ty ce, gos po dar ce, na czym po -
le ga isto ta roz wo ju i co prze są dza o cy -
wi li za cyj nych prze mia nach. 
W książ ce pro gno zo wał Pan nad ej ście
świa to we go kry zy su. To in tu i cja?
– Nie któ rzy żar to wa li, że to maj ster -
sztyk mar ke tin go wy: au tor prze po wie -
dział kry zys, a po tem go so bie za ła twił.
Ale prze cież te i in ne traf ne pro gno zy
wy ni ka ją z pro fe sjo nal nej wie dzy o me -
cha niz mach rzą dzą cych gos po dar ką
i po li ty ką. Oczy wi ste po twier dze nie
słusz no ści sta wia nych w książ ce tez co
do kry zy su to tyl ko do dat ko wy ar gu -
ment na rzecz słusz no ści wnio sków
do ty czą cych te go, co bę dzie dzia ło się
na dal. 
A co bę dzie się dzia ło?
– Jak że wie le! Do bre go i złe go. A co od
cze go za le ży, o tym mó wi naj dłuż szy
roz dział książ ki za ty tu ło wa ny „Nie -
pew na przy szłość”. Mó wi on też o tym,
co czy nić, aby w tej ży cio wej wę drów -
ce wyjść na swo je. 1

ROZMAWIAŁA MA GDA LE NA MACH

magdalena.mach@rzeszow.agora.pl

PODRÓŻNICZE FASCYNACJE

W AF RY CE ZO STA WI ŁEM BU TY 
Bez pod ró żo wa nia żyć by nie po tra fił, nie umiał by też na pi sać książ ki o... eko no mii. Prof. Grze gorz 
W. Ko łod ko, by ły wi ce pre mier i mi ni ster fi nan sów, otwo rzył w Rze szo wie wy sta wę swo ich fo to gra fii

Na otwar cie no we go rze szow skie -
go mu ze um trze ba jesz cze po cze kać,
ale pla ców ka ma już dy rek to ra, któ -
ry za brał się do or ga ni zo wa nia baj -
ko wych wnętrz. 
Kto móg łby le piej za o pie ko wać się
do bra noc ko wy mi eks po na ta mi niż
ich po przed ni wła ści ciel? Na tu ral -

nym by ło więc, że mia sto za pro po -
no wa ło fun kcję dy rek to ra Mu ze um
Do bra no cek Woj cie cho wi Ja mie, ko -
lek cjo ne ro wi, któ ry kil ka lat te mu
prze niósł się z Kra ko wa do Rze szo -
wa ra zem ze zbio rem li czą cym po -
nad 2 tys. przed mio tów zwią za nych
z do bra noc ka mi z cza sów PRL-u. Ca -

łą ko lek cję prze ka zał za dar mo mia -
stu.

Mu ze um Do bra no cek bę dzie pier -
wszą ta ką pla ców ką w Pol sce, je go po -
wsta nie mia sto za po wia da od trzech
lat, ale do pie ro wtym ro ku wi dać wresz -
cie świa teł ko w tu ne lu: jest wy re mon -
to wa ny kosz tem po nad 100 tys. zł lo kal

przy ul. Sło wac kie go 8. Od piąt ku mu -
ze um ma też dy rek to ra i jed ne go pra -
cow ni ka na eta cie.

– Ma my na ra zie go łe ścia ny, te raz
trze ba bę dzie za mó wić ca łe wy po sa -
że nie. Nie jest to wca le pro ste, bo tra -
fi liś my na nie wdzięcz ny okres: fir my
ma ją na ko niec ro ku spo ro za mó wień,

naj wcześ niej szy ter min re a li za cji, ja -
ki wska zu ją, to ma rzec. Mu szę jed -
nak przy znać, że sa mo ha sło: „Mu ze -
um Do bra no cek” wzbu dza w lu -
dziach wiel ką sym pa tię i chęć nie sie -
nia po mo cy. Na star cie otrzy ma liś -
my wspar cie od mu ze al ni ków rze -
szow skich i Miej skie go Mu ze um Za -
ba wek w Kar pa czu – mó wi Ja ma.
Ostroż nie oce nia, że mu ze um zo sta -
nie otwar te w pier wszym kwar ta le
przy szłe go ro ku.  1 MAM

Jest wreszcie dy rek tor od do bra no cek

Prof. Grze gorz W. Ko łod ko na otwar ciu wy sta wy w Rze szo wie
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„17 mgnień wiosny” 
- piąta płyta 
kultowego serialu 
o rosyjskim agencie

W PIĄTEK
12 grudnia

Mały poradnik życia. 
Kalendarz na 2009 rok 
z poradami 
na każdy dzień

W CZWARTEK
11 grudnia
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„Kino na weekend”. 
Czwarty film na DVD. 
Stanisław Tym 
w filmie 
„Rozmowy kontrolowane” 
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