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Jolanta Kogut
Kulturoznawca, autorka 
m.in. projektów „Świat  
z bliska. Polscy odkrywcy”, 
„Komentarz do Świata”  
– kieruje działem Edukacji 
Artystycznej w Dworku 
Białoprądnickim.

Niespiesznie 
przez œwiat  
z Kub¹ Terakowskim
Kuba Terakowski – biolog, podróżnik, współpracownik miesięczników „n.p.m.” i „Rowertour”. 
Był na wszystkich kontynentach, przeszedł Polskę z Gdańska na Rysy i ze Szczecina do Krakowa, 
organizuje „Marszony” i „Zimaki”. Bezgranicznie zauroczony polskim wybrzeżem – trasę Świnoujście 
– Hel pokonał ośmiokrotnie.

Jestem ciekawa kto z Państwa, czytających teraz ten tekst, przeszedł w ostatnim czasie 
pięćdziesiąt kilometrów w ciągu jednego dnia? A kto z nas w ogóle choć raz w życiu 
przeszedł tak długi dystans? Nie po to, aby z kimś się ścigać, czy coś udowadniać, ale dla 
samego smaku wędrówki. Czy celem może być tylko droga? Czy w naszym zabieganym, 
zalatanym, zagonionym świecie jest jeszcze czas na niespieszne wędrowanie i podziwianie 
Ziemi. Tylko tyle i aż tyle.

Do tych refleksji skłoniła mnie rozmowa z Kubą Terakowskim, biologiem, podróżnikiem, 
wędrowcą, który w ciągu siedmiu lat odwiedził siedem kontynentów. Uczestniczył zarówno 
w wyprawach naukowych, jak i turystycznych, które organizował dla siebie i swoich przyjaciół. 

Kuba Terakowski
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W Afryce był na Klimandżaro oraz w rezerwacie Masai-Mara. W Ameryce Północnej przejechał  
15 000 km odwiedzając 19 parków narodowych zachodniej części USA. W Australii wszedł na szczyt 
Góry Kościuszki. W Azji zorganizował trekking do bazy pod Everestem. W Europie przeszedł część 
szlaku West Highland Way. Był też w Alpach Szwajcarskich oraz dwukrotnie w Ameryce Południowej 
i na Antarktydzie, która jest jego ulubionym kontynentem.

Świat go zachwycił, jednak po kolejnym powrocie, ze wstydem musiał przyznać, że nie zna własnego 
kraju. Wstyd zastąpił jednak bardzo szybko poczuciem dumy, gdy odkrył piękno polskiego krajobrazu. 
A poznał je bardzo dobrze, ponieważ większość jego podróży po Polsce to piesze wędrówki na 
długich dystansach. 

Zaczął od Krakowa. Wyznaczył na mapie trasę wzdłuż administracyjnych granic miasta i ze zdziwieniem 
odkrył, że to aż 102 km. Postanowił to jednak sprawdzić i przejechał tę trasę na rowerze – nie chciało 
być inaczej, dystans się zgadzał. Pieszo wyruszył w drogę o 17.00 idąc na wschód (trasa rozpoczynała 
się na Czerwonym Prądniku) i zakończył ok. 17.00 następnego dnia. Udało mu się w ciągu doby 
przewędrować całą trasę i w tej samotnej wędrówce odkrył coś niezwykłego: po pierwsze, że można 
pokonać zmęczenie, po drugie, że świat z perspektywy piechura jest bardzo interesujący. Podczas 
takiej wędrówki zatracamy poczucie czasu i odległości. Gdy w okolicach Tyńca pomyślał, że przed 
nim jeszcze tylko 25 km, zrozumiał, że słowo „tylko” w tym wypadku wydaje się nie na miejscu, bo 
25 kilometrów to przecież kawał drogi, ale jeśli ma się za sobą już 77 kilometrów – wówczas słowo 
„tylko” jest jak najbardziej odpowiednie. 

Z tego doświadczenia zrodziła się idea „Marszonów”, czyli długodystansowych marszów górskich, 
które pokonuje się w ciągu doby, zaczynając wieczorem i kończąc wieczorem następnego dnia. 
Okazało się, że najlepiej jest wyruszyć w drogę wieczorem, bo gdy przychodzi największe zmęczenie 
i pierwszy kryzys, to świt oraz światło poranka dodaje nowych sił. „Marszony” zaczął organizować dla 
siebie jego przyjaciel Bogdan Kwiatek. Wymyślił też nazwę, pochodzącą od słów marsz i maraton, 
a równocześnie jakby trochę z języka angielskiego wzięte: marsz-on, czyli gdzieś tam, przed siebie. 
Ta formuła przewiduje marsz przez całą dobę, bez dłuższych postojów i noclegu. Bywa, że we 
wspólnym wędrowaniu bierze udział nawet 80 osób – można wtedy mówić o turystyce masowej – 
ale najczęściej są to wyjścia mniejszych grup. 

Z kolei idea „Zimaków” czyli zimowych biwaków zrodziła się z bardzo prozaicznego powodu, 
a mianowicie z zamiaru przetestowania śpiwora w warunkach terenowych. Ta pierwsza wyprawa 
była na tyle ekscytująca, że na kolejną namówił przyjaciół, i tak doszło do zorganizowania pierwszego 
„Zimaku” na Luboniu Wielkim. Takie wyprawy nie tylko integrują grupę, ale dają też ogromną 
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satysfakcję. Trzeba pokonać wiele własnych słabości, nie jest więc łatwo w nich uczestniczyć, ale też 
nie jest to wyczyn nieosiągalny. I jeszcze jedna ważna sprawa, wcale nie musimy wyjeżdżać daleko 
w wysokie góry, wydając tysiące dolarów, aby przeżyć naprawdę ekstremalną przygodę i odczuć na 
własnej skórze minus 15 stopni nocą.

„Marszony”, „Zimaki”, wyprawa piesza z Gdańska na Rysy (ponad 750 km) i w końcu „Przechadzki” 
polskim wybrzeżem. Tak naprawdę „Przechadzki” to nazwa przewrotna, bo kryje się pod nią 
wielodniowa, wcale nie taka łatwa wyprawa, wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Najpierw samotnie 
przewędrował trasę od Świnoujścia na Hel (350 km), a potem tak spodobało mu się to wędrowanie, 
że ma już za sobą osiem „przechadzek”, o różnych porach roku i w różnym towarzystwie. 

Okazuje się, że w Polsce zainteresowanie pieszymi wędrówkami wzdłuż wybrzeża jest całkiem spore. 
Na swojej stronie internetowej Kuba Terakowski założył „Poczet bałtyckich długodystansowców”, 
który liczy już ponad 100 osób. Przeglądając zdjęcia i krótkie opisy można dojść do wniosku, że 
nie jest ważne to, co dzieli te osoby (wiek, zainteresowanie, doświadczenia podróżnicze itd.), bo 
wszystkich ich łączy bałtyckie wybrzeże i pasja wędrowania.
Oczywiście, każdemu komu marzy się miejsce w gronie bałtyckich długodystansowców nasuwają 
się pytania: jak wyznaczyć trasę, gdzie iść, w którym kierunku, co ze sobą zabrać, gdzie spać, co 
obuć, czy iść całą drogę plażą itd. itd. Dlatego, aby nie odpowiadać na wciąż te same pytania, które 
powtarzały się w mailach oraz na spotkaniach, Kuba Terakowski stworzył „Vademecum bałtyckiego 
włóczykija”. Spisał znakomity przewodnik dla każdego, kto wybiera się na wędrówkę i chce zacząć 
przygodę pieszego długodystansowca. 

Jeśli zrodziła się w Państwa sercach ciekawość kim jest Kuba Terakowski i chcielibyście posłuchać jego 
barwnej opowieści o bałtyckim wybrzeżu, jakiego nie znamy, a także zobaczyć wspaniałe fotografie 
z wypraw, to zapraszam serdecznie do Dworku Białoprądnickiego. Warto zaglądnąć również na 
stronę internetową www.terakowski.republika.pl, która jest prawdziwą skarbnicą informacji – nie 
tylko o podróżach.

Zapraszamy na spotkanie z Kubą Terakowskim „Świnoujście – Hel, 
krok po kroku...” ilustrowane pokazem fotografii autora. 
Czwartek, 16 grudnia 2010, godz. 18.00 
Sala Kominkowa Dworku Białoprądnickiego

fot. K. Terakowski


