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OD REDAKCJI
„Nie podążaj tam gdzie wiedzie ścieżka.
Zamiast tego pójdź tam, gdzie jej nie ma
i wytycz szlak” pisał wybitny amerykański
poeta i eseista Ralph Waldo Emerson.
Jego myśl towarzyszyła nam przy tworzeniu
czegoś, czego w Polsce jeszcze nie było – pierwszego cyfrowego magazynu podróżniczego
„Globtroter.pl – Inspiracje”, dostępnego także
na tablety i smartfony w wygodnym formacie
PDF. W czasach, kiedy nakłady czasopism papierowych maleją, rzeczywiste czytelnictwo
nie zmniejsza się, lecz zmienia swój charakter;
zamiast książek i gazet czytamy więcej treści w
Internecie, na blogach i portalach społecznościowych, co oczywiście nie zastępuje „tradycyjnego” czytania, lecz je uzupełnia.
Badania pokazują, że cyfrowe wydania czasopism pozytywnie wpływają na czytelnictwo
prasy, a kulturotwórcza funkcja czasopism na
e-papierze będzie rosła. Dostrzegając możliwości oraz potencjał drzemiące w tabletach
i przenośnych komputerach, oraz chcąc być
częścią nadchodzącej wydawniczej rewolucji, wychodzimy naprzeciwko tym zmianom
i oddajemy za darmo waszym kliknięciom
magazyn, który nie ma ambicji zastępowania
papierowych przewodników czy imitowania
istniejących tytułów, stających się papierowymi
ścianami do wieszania reklam. Naszą ambicją jest nie tylko przecieranie szlaku na polu
formy, ale też poszukiwanie inspirujących,
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oryginalnych i znakomicie napisanych treści,
dlatego do współtworzenia pierwszego numeru
zaprosiliśmy pisarza Michała Zygmunta i dziennikarkę Olę Kostrzewę, dysponujących oryginalnym stylem i nietuzinkowym spojrzeniem na
temat Azji.
Nie chcemy pokazywać wam bajkowych plaż
i walących się świątyń, o których przeczytacie
w każdym przewodniku i artykule o tej części
świata – pragniemy dekonstruować mity
i obalać myślowe schematy, pokazywać pozornie dobrze znane miejsca z nowej perspektywy,
nie obawiając się subiektywności i kontrowersji.
Zamiast sponsorowanych artykułów wychwalających tandetę znajdziecie u nas autorskie
relacje i eseje podróżnicze znanych autorów
oraz podróżników. Udowodnimy, że cyfrowość
nie musi oznaczać bylejakości. Chcemy wybudzać z podróżniczego marazmu, wskazywać
nowe możliwości i inspirować do zmian: miejsca, podejścia i myślenia.
Waszej aktywizacji mają służyć również publikowane przez nas fotografie wybrane w drodze
konkursu ze zdjęć publikowanych na
globtroter.pl, wierzymy bowiem, że nasi czytelnicy nie są gorsi od zawodowych fotografów

i chcemy im podziękować za współtworzenie
portalu globtroter.pl, od którego droga do magazynu „Inspiracje” się rozpoczęła. Wierzymy, że
wspólnie uda nam się przetrzeć nowe szlaki tak
samo, jak ponad dekadę temu robił to właśnie
nasz serwis, dając szansę na wspólne odkrywanie świata tysiącom użytkowników. Teraz
idziemy krok dalej. Sami przygotowujemy dla
was najlepsze treści w atrakcyjnej formie, lecz
ostateczny kształt magazynu będzie zależał od
waszego zainteresowania. Czekamy na wasze
uwagi i komentarze, jednocześnie życząc wielu
inspiracji.
Bartosz Sadulski

Nie podążaj tam gdzie wiedzie ścieżka. Zamiast tego pójdź tam, gdzie
jej nie ma i wytycz szlak.
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Marcin
Dobas
www.dobas.art.pl

Któż z nas nie marzy o tym, aby połączyć podróżowanie z pracą zawodową? Na szczęście
okazuje się, że jest to możliwe!
O tym jak zacząć swoją przygodę z fotografią podróżniczą, w jaki sposób bezpiecznie podglądać
zwierzęta oraz jak dążyć do celu - połączenia pasji
z pracą, opowiedział nam Marcin Dobas- fotograf
specjalizujący się w fotografii podróżniczej, krajobrazowej i przyrodniczej, a także ratownik górski i przewodnik.
Marcinie, zajmujesz się fotografią podróżniczą
i przyrodniczą, pracujesz głównie w terenie.
Co spowodowało, że Twoją pasją (bo jesteś tym
szczęśliwcem, który łączy pracę z pasją!) stała
się właśnie przyroda, często dzika, niedostępna oczom przeciętnego człowieka? Co Cię zainspirowało i zadecydowało o takim wyborze?
Ciężko stwierdzić. Z całą pewnością kierunek
studiów miał na to wpływ. Studiowałem geologię
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gdzieś w głębi serca jestem przyrodnikiem - uwielbiam podglądać zwierzaki,
czytać o ich zachowaniu, zwyczajach i jeśli to tylko możliwe, staram się je
także fotografować.
na UW, a te studia są na tyle specyficzne, ze sporo
czasu spędza się w terenie. Tak zaczęły się wyjazdy, które na tyle zdominowały moje życie, że
w pewnym momencie wszystko zaczęło kręcić
się wokół jeżdżenia. Fotografia z kolei towarzyszyła mi od wczesnej młodości, kiedy to
jeszcze w szkole podstawowej, ojciec zabierał
mnie do ciemni i pokazywał jak obsługuje się
powiększalnik oraz jak robić odbitki. Nieuniknionym było więc połączenie jednego z drugim.
Tłumaczy to także zamiłowanie do fotografowania krajobrazów czy przyrody nieożywionej.
Z kolei gdzieś w głębi serca jestem przyrodnikiem - uwielbiam podglądać zwierzaki, czytać
o ich zachowaniu, zwyczajach i jeśli to tylko
możliwe, staram się je także fotografować.

Zacząć należy od tego, że miejsc nie tkniętych
komercją już chyba nie ma. Są mniej i bardziej
skomercjalizowane, ale wszędzie my turyści
odcisnęliśmy już swoje piętno zmieniając środowisko czy mentalność miejscowych ludzi.
Czy mógłbym rozdzielić podróże od fotografii?
Zależy jak podejść do pytania. Nie wyobrażam
sobie podróżowania bez aparatu, natomiast wyobrażam sobie fotografowanie bez podróży. Oczywiście niechętnie, bo zdecydowania najlepiej
odnajduję się w fotografii podróżniczej. Myślę, że
z tych dwóch rzeczy zdecydowanie ważniejsza
dla mnie jest fotografia. Na jedną z tych dziedzin
zdecydowałbym się dopiero, gdyby ktoś postawił
mnie przed wyborem” Albo będziesz podróżował
albo robił zdjęcia “

Wiadomo, że w Twoim przypadku praca jest
połączeniem zarówno podróży jak i fotografii,
ale czy potrafiłbyś rozdzielić te dwie dziedziny i powiedzieć, co jest dla Ciebie ważniejsze?
Podróżowanie w te piękne, jeszcze nie tknięte
komercją miejsca, czy sama praca nad zdjęciami
w tak inspirującym terenie?

W codziennym życiu w moim przypadku te dwa
zajęcia są ze sobą ściśle powiązane. Zawodowo
zajmuję się fotografią i podróżowaniem.
Podróżuję podczas zleceń fotograficznych,
fotografuję podczas pracy przewodnika. Z kolei
najlepiej odnajduję się podczas prowadzenia
wypraw fotograficznych dla ludzi, gdzie pełnię

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str4

WYWIAD

Marcin Dobas

rolę zarówno przewodnika jak i instruktora fotografii. Przyznam, że barbarzyństwem byłoby
stawiać mnie przed wyborem czy fotografia czy
podróże.
Do czego dążysz w fotografii? Jakie kierunek
nadałeś sobie? Wiadomo, że stale doskonalisz
swój warsztat, pracujesz nad techniką zdjęć,
ale czy jest jakiś konkretny kierunek w którym
podążasz?
Chyba nie. Jeśli miałbym jakoś to opisać to tylko
szerokim stwierdzeniem “Fotografia Podróżnicza” lub “ Fotografia krajobrazowo - przyrodnicza”. Natomiast wszystko co można wrzucić do
tego worka będzie mnie interesowało- zarówno
zdjęcia krajobrazów wykonywane ze statywu,
jak i ujęcia podwodne albo z powietrza. Dążę na
pewno w stronę coraz lepszychujęć, ciekawszych
czy bardziej unikalnych, tak przynajmniej mi sie
wydaje
Nikt nie ma wątpliwości, że Twoje zdjęcia nie są
efektem tylko i wyłącznie szczęśliwego zbiegu
okoliczności. Są efektem Twojej pracy, doświadczenia, wiedzy, cierpliwości. Powiedz proszę jak przygotowujesz się do pracy w terenie,
poza przygotowaniem oczywiście potrzebnego
w danych warunkach sprzętu?

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
wiele czynników: umiejętności, pomysł, warunki, ale i oczywiście szczęście. Faktem jest, że
szczęściu można jakoś pomóc i przed wyjazdem
jesteśmy w stanie zaplanować sobie co chcemy
fotografować, gdzie i o jakiej porze dnia. Przed
wyjazdem staram się zaplanować trasę szukając najciekawszych miejsc. Przeglądam galerie,
strony agencji fotograficznych, zdjęcia innych
fotografów. Czytam o miejscu, w które się udaję, a nawet sprawdzam gdzie i o której godzinie

będzie słońce tak, aby dobrać najdogodniejszy
moment na odwiedzenie danego miejsca. Przygotowania są często żmudne, ale dzięki nim praca w terenie jest łatwiejsza i skuteczniejsza.
To pytanie pewnie jest Ci często zadawane, ale
każdy kto zapatrzy się na Twoje prace na pewno
zastanawia się „ile w tych zdjęciach jest rzeczywistości, a ile techniki, obróbki”? Jakimi zasadami kierujesz się w tym temacie?
Olympus OM-D EM-5 + ZD 200mm, 1/800s f4.5 ISO200,fot. M.Dobas

Aparat jest tylko narzędziem. Zdjęcia przede wszystkim robi fotograf.

Na efekt finalny czyli samo zdjęcie wpływa

Globtroter.pl Inspiracje

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str5

WYWIAD

Marcin Dobas

Rzecz, którą zawsze podkreślam, to fakt iż wszelkie modyfikacje moich zdjęć są zgodne z etyką
fotografii przyrodniczej czy reporterskiej. Nic nie
jest doklejane, nic nie jest wycinane. Jeśli zaś
zdjęcie jest wynikiem jakiejś dalej idącej modyfikacji - choć to zdarza się incydentalnie
i raczej na zamówienie klienta - uczciwe o tym
informuję.
Ile w zdjęciach jest rzeczywistości? Pierwsze
podstawowe pytanie to czy fotografia ma być
wiernym odzwierciedleniem świata i jego kserokopią czy jakąś wizja artysty ? Moim zdaniem
od zarania fotografii stawiamy nacisk na to drugie. Fotografia nie pokazuje rzeczywistości, ale
ją kreuje. Wszelkiego rodzaju filtry, zmiany perspektywy zależące od długości obiektywu, fotografia czarno- biała, długie czasy naświetlania,
obiektywy szerokokątne, doświetlanie lampami
błyskowymi - to tylko część zabiegów dzięki
którym pokazujemy świat inny niż w rzeczywistości.
W moim odczuciu ważne jest, aby w zdjęciu było
widać jak najwięcej umiejętności fotografa, a nie
grafika komputerowego. Możemy zwiększyć
nasycenie w programie graficznym, ale możemy
też użyć filtrów połówkowych, czy filtra polaryzacyjnego. Efekt będzie teoretycznie zbliżony,
ale jeden uzyskamy dzięki umiejętnościom fotograficznym. Reasumując, staram się aby moje
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zdjęcia nie były odbiciem rzeczywistości. Stosuję
różne zabiegi, doświetlam lampami, stosuję długie czasy ekspozycji, filtry itp itd. Staram się, aby
zdjęcie z aparatu wymagało jak najmniej obróbki
- z prostego powodu - nie bardzo lubię siedzieć
przy komputerze i potem te zdjęcia obrabiać.
Czy dobre zdjęcie wymaga świetnego sprzętu?
Czy wiedza i chęci, zainteresowanie wystarczy
aby szlifować swój warsztat fotograficzny, czy
bez dobrego, często drogiego sprzętu, trudno jest
wykonać przykuwające uwagę zdjęcie?
Aparat jest tylko narzędziem. Takim samym
narzędziem jak pędzel czy kredki. Oczywiście
lepsze narzędzia ułatwiają pracę – ale ciężko jest
stwierdzić że Rembrandt malował tak jak malował ponieważ kupił pędzle dobrej jakości.
Zdjęcia przede wszystkim robi fotograf. Powstaje ono już w jego głowie, a za pomocą aparatu
przenoszone jest na papier fotograficzny. Oczywiście dobry czy drogi sprzęt często nam to ułatwi. Będzie robił szybsze zdjęcia seryjne, łatwiej
będzie zrobić dobre jakościowo zdjęcie przy
trudnych warunkach oświetleniowych, pytanie
tylko czy jest to dla nas tak istotne, aby za tym
najlepszym sprzętem gonić czy lepiej gdzieś pojechać z tańszym aparatem i wrócić z ciekawymi
fotografiami. Co ciekawe w moim odczuciu
sam aparat jest najmniej ważny - zaś wszelkie

fot. M.Dobas
Olympus PEN E-PL1 + mZD 9-18 + UFL-2, 1/100s f9 ISO 100
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rzeczy z nim związane takie jak filtry, obiektywy,
statywy, lampy błyskowe obudowy podwodne
powodują że łatwiej nam będzie zrobić zdjęcie
unikalne i przykuwające czyjąś uwagę. Jednym
słowem, najlepszy aparat to taki jaki mamy przy
sobie i który nie ogranicza naszych potrzeb.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
Olympus E-510 + ZD 14-54 + lampa FL36R + filtr CTO, 1/40s f3.5 ISO 200, fot. M.Dobas

Jaki sprzęt poleciłbyś początkującym fotografom?
Trudne pytanie, ponieważ nie ma czegoś
takiego jak uniwersalny aparat. Inny sprzęt
powinniśmy dobrać, gdy fotografujemy małe
ruchliwe ptaki w locie, inny gdy marzymy
o wykonywaniu wielkoformatowych zdjęć krajobrazowych, a jeszcze inny gdy chcemy aby
sprzęt fotograficzny towarzyszył nam zawsze
i wszędzie. Z mojego punktu widzenia jako osoby,
która zajmuje się fotografią podróżniczą i robi to
zawodowo, aparat nie tylko powinien dawać dobrą jakość obrazu, ale również być w miarę lekki
i poręczny, dlatego jestem gorącym orędownikiem bezlusterkowców.
To co ważne zarówno dla początkujących jak
i zaawansowanych fotografów, to możliwość
przejęcia kontroli nad aparatem. To fotograf,
a nie aparat powinien zadecydować jak zdjęcie ma wyglądać. Dlatego też aparat posiadający kółko trybów PASM i pozwalający ręcznie
ustawiać parametry ekspozycji będzie dobrym
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Dobro zwierząt zawsze jest ważniejsze niż jakiekolwiek zdjęcie.
wyborem. Ważną rzeczą również są wymienne
obiektywy czyli albo lustrzanki albo wspomniane wcześniej bezlusterkowce. Nawet jeśli
na obecnym etapie początkujący fotograf tego
nie potrzebuje, a planuje rozwijać się w fotografii,
może się okazać , że w niedalekim czasie zechce
przejść z trybu automatycznego fotografowania
na bardziej świadome robienie zdjęć.
Jakie jest Twoje największe marzenie jeśli chodzi o fotografię? Czy jest to praca dla konkretne-

go magazynu, redakcji, nagroda w prestiżowym
konkursie fotograficznym, a może spotkanie
z obiektem ożywionym lub nieożywionym, który
rzadko/niechętnie pozuje do zdjęć?
Oj marzeń jest wiele. Zawodowo - ciężko stwierdzić. Od zawsze moim marzeniem było pracować dla waszyngtońskiego National Geographic. Patrząc jednak na znajomych pracujących
dla tego wydawnictwa, to jest to praca wymagająca chyba zbyt wiele poświęcenia. Nie wiem,
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na pewno jest to taki cel do którego dobrze jest
dążyć, ale szanse na zrealizowanie tego marzenia są raczej mniejsze niż większe. Co nie zmienia faktu, że się staram. Konkurs to z całą pewnością Wildlife Photographer of the Year. Zaś jeśli
chodzi o spotkanie z jakimkolwiek obiektem to
tych marzeń jest tak wiele, że mamy zbyt mało
miejsca aby wszystkie wymienić
Mnie osobiście najbardziej zachwycają na
Twoich zdjęciach zwierzęta, oczy fok hipnotyzu-

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
ją na długo! Jakie zwierzęta są najwdzięczniejszymi modelami dla Ciebie, z którymi praca
układa Ci się dobrze, a które z kolei są bardziej
wymagające?
Najwdzięczniejsze są zdecydowanie foki. Mają
w sobie coś z psiaków - są inteligentne,
ciekawskie, przyjacielskie, ale potrafią być
groźne. Maluchy, nie bez przyczyny zwane szczeniakami, zachowują się jak młode psiaki choć
matka czujnym okiem sprawdza czy dzieciak
Olympus PEN E-PL1 + mZD 14-42, 1/500s f 9 ISO 200,fot. M.Dobas

jest bezpieczny. Z kolei pod wodą dorosłe znajdują się w swym żywiole. Chcą się bawić, zaczepiają, podgryzają płetwy, skubią skafander albo
wtykają nos w maskę. Są niesamowite i przyjacielskie, choć oczywiście zdarzają się wyjątki a wszystko zależy od tego w jakim okresie
jesteśmy u nich z wizytą. Inaczej podchodzą do
fotografa w wodzie na co dzień, a inaczej gdy
trwają walki byków. Najbardziej wymagające jak
dotąd były diugonie. Przymierzałem się już kilka
razy do tematu i cały czas nie mam dobrego zdjęcia. Są dość skryte, żerują pod wodą, ale strasznie
wzbijają muł gdy zjadają trawę morską, a do tego
coraz bardziej stronią od ludzi.
Skąd czerpiesz wiedzę i jak wygląda Twoje
dokształcanie się w temacie fotografii? Czy
pracując nad zdjęciami zwierząt starasz się także
zgłębić tajniki ich życia, zwyczaje?
Generalnie jestem samoukiem, jednak w każdej
wolnej chwili staram się poszerzać swą wiedzę.
Staram się być na bieżąco z publikacjami
fotograficznymi i gdy tylko pojawi się ciekawa książka na temat fotografii kupuję ją i czytam. Śledzę różnego rodzaju fora i magazyny
fotograficzne, a przede wszystkim śledzę
poczynania znajomych fotografów, których
cenię i podziwiam.

fot. M.Dobas
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ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar

Obserwując fotografie wykonane przez najlepszych fotografów w danej dziedzinie możemy
bardzo dużo się dowiedzieć zarówno na temat
miejsc, czasu kiedy najlepiej gdzieś się udać, ale
i zaplecza technicznego. Dużo można wyczytać
obserwując dane zdjęcie, a gdy jest ono umieszczone w internecie jesteśmy często też w stanie przeczytać EXIFy czyli informacje na temat
ustawień. Warto patrząc na zdjęcie, które nam
się podoba, zadać sobie pytanie co sprawiło
że dane zdjęcie przyciągnęło nasza uwagę.
Tak jak wspomniałaś, osobny temat to przygotowanie do fotografowania zwierząt. Po pierwsze i najważniejsze - należy dowiedzieć się,
jak zachowywać się w obecności tych zwierząt,
aby im nie przeszkadzać. Dobro zwierząt zawsze
jest ważniejsze niż jakiekolwiek zdjęcie. To podstawowa rzecz jakiej musimy się dowiedzieć,
czyli czego nam nie wolno. Może się okazać, że
fotografowanie zwierząt w okresie lęgowym jest
dla nich bardzo niebezpieczne, może się okazać,
że nie wolno podchodzić do zwierzaka od strony wody - bo będzie czuł się osaczony, z jednymi
zwierzętami można nurkować z akwalungiem,
z innymi jest to kategorycznie zabronione itp
itd. Obowiązkiem każdego fotografa jest poznać
kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa fotografowanych przez nas zwierzaków.
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Olympus OM-D EM-1 + mZD 9-18, 1/500s f 8 ISO 200,fot. M.Dobas

Oczywiście im więcej wiedzy mamy na temat
jakiegoś gatunku, tym łatwiej będzie nam wykonać ciekawą fotografię, a jako, ze behawioryzm
ssaków straszliwie mnie interesuje - staram się
o zwierzakach dowiedzieć jak najwięcej.
Jaka sytuacja podczas pracy zapadała Ci najbardziej w pamięć? Czy bywa niebezpiecznie
czy raczej to ekscytujące doświadczenia?

Najbardziej w pamięć zapadają chyba te dobre
wspomnienia, na ogół związane ze zwierzakami.
Sytuacje gdy dzikie zwierzęta zainteresowane
obecnością człowieka podchodzą, szturchają
nosem jak foki albo zachęcają do zabawy, jak
w przypadku morskich ssaków pod wodą. To
niezapomniane przeżycia zapadające trwale w
pamięć.
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Niebezpiecznie oczywiście bywa i część przygód człowiek wspomina niechętnie albo wręcz
nie chce wspominać. Czasem wynikają one
z naszej własnej winy, jak awaryjna sytuacja podczas nurkowania w Morzu Północnym, czasem
całkowicie niezależnie od niczego, jak w Turcji
kiedy dwóch panów wygrażało mi pistoletem.
Na szczęście te niebezpieczne sytuacje stanowią
małą część wszystkich moich przygód.
Jesteś bardzo aktywnym człowiekiem, zdradź
jak odpoczywasz. Czy w ogóle w sytuacji kiedy
pasja staje się pracą odczuwa się potrzebę
odpoczynku? Czy czujesz czasami, że musisz
oderwać się od aparatu?
Często, gdy jestem długo w trasie i non stop używam aparatu, marzę o dniu, kiedy wrócę do domu
i nie będę musiał go używać. Wracam do domu
i już po kilku dniach mam ochotę gdzieś pojechać
i zrobić zdjęcia. Od czasu do czasu czuć zmęczenie, ale raczej spowodowane przesytem niż
niechęcią do fotografii czy podróży. Najbardziej
mnie niestety męczy siedzenie przy późniejszym wywoływaniu i opisywaniu tych zdjęć,

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
ale jest to nieodłączny element fotografii i niestety
trzeba się z tym pogodzić. Może chęć odpoczynku od pracy w cyfrowej ciemni powoduje tęsknotę za wyjazdami...
Wyobraź sobie, że możesz osiąść na stałe w innym zakątku świata niż Polska. Gdzie byśmy Cię
wtedy znaleźli?
Gdzieś za kołem podbiegunowym. Wszystko jedno za którym, w każdym razie w miejscu, gdzie
jest dużo zwierząt, mało ludzi i niezbyt gorąco.
Która z otrzymanych dotychczas nagród czy
wyróżnień przyniosła Ci największe zadowolenie, satysfakcję?
European Wildlife Photographer of The Year to chyba konkurs, który przyniósł mi najwięcej
radości. Z wielu powodów. Po pierwsze, jest
ważnym konkursem fotografii przyrodniczej.
Po drugie wręczenie nagród odbywa się zawsze
przy okazji wielkiego festiwalu fotografii przyrodniczej. Miałem tam możliwość poznać wielu znanych fotografów oraz ponownie spotkać

Trzeba uparcie dążyć do celu. Brzmi to może prozaicznie ale w moim odczuciu
to najlepszy i w zasadzie jedyny sposób aby zrealizować swe marzenie.
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Paula Nicklena fotografującego dla National
Geographic, którego miałem okazję poznać jakiś
czas temu podczas wyjazdu na Spitsbergen.
Z Polskich konkursów najbardziej zadowolony
jestem chyba z dwukrotnej nominacji do Grand
Press Photo.
Jakiej tzw. złotej rady udzieliłbyś osobom, które
jeszcze szukają swoje drogi w życiu, a może chcą
ją zmienić, ale wskazówek nie uznanego fotografa, zdobywcy prestiżowych nagród i wyróżnień,
ale człowieka, który połączył w doskonały sposób
pasję z życiem zawodowym?
Trzeba uparcie dążyć do celu. Brzmi to może
prozaicznie ale w moim odczuciu to najlepszy
i w zasadzie jedyny sposób aby zrealizować swe
marzenie. Jeśli chcemy czymś się zajmować
i łączyć pasję z zawodem - nie mamy szans tego
osiągnąć jeśli tylko mówimy o tym, ze byśmy
chcieli. Coś trzeba zacząć robić w tym kierunku,
a jestem przekonany, że gdy nasza pasja jest
naprawdę duża - szanse aby połączyć to z zawodem - są i to niemałe.
Kluczem do sukcesu jest chyba upór .
Marcinie, dziękuję bardzo za rozmowę i życzę,
abyś dołączył do grona fotografów waszyngtońskiego National Geographic. Czekamy także
na wspaniałe ujęcia diugoni!
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Konkurs
Fotograficzny

„Podróże / Zmysły / Emocje / Ludzie” - czyli podróże
w Waszym obiektywie

Termin: 23.05.2014- 30.06.2014

DO WYGRANIA TRZY APARATY
OLYMPUS STYLUS XZ-2

Pokażcie jakie emocje towarzyszą każdej kolejnej wyprawie, przypomnijcie twarze i krajobrazy, które na długo zapadają w pamięć.

Olympus STYLUS XZ-2 - zaawansowany aparat
kompaktowy o wyjątkowej jakości, łatwości
obsługi i jasności obiektywu.

Pokażcie co najbardziej porusza Was podczas
podróży!

- kieszonkowy Olympus XZ-2 gwarantuje niesamowitą jakość obrazu dzięki wyjątkowej jasności obiektywu w całym zakresie ogniskowych.

Tym razem Wasze prace oceni także zawodowy
fotoreporter Dominik Skurzak, dziennikarz i
publicysta.

- wyposażony jest w programowane przyciski
ułatwiające dostęp do ulubionych ustawień.

Nagrody
I, II i III miejsce:
Olympus Stylus XZ- 2- aparat zarówno dla profesjonalistów, jak i entuzjastów fotografii.
Trzy wyróżnienia:
książki Piotra Trybalskiego „Fotograf w podróży”
wydane przez Wydawnictwo Helion i Bezdroża
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- dotykowy, odchylany wyświetlacz, potężny
procesor TruePic VI, filmy Full HD oraz kompatybilność z formatem FlashAir™, umożliwiającym transfer zdjęć do wybranego portalu społecznościowego
- jest aparatem, którego szukali zarówno profesjonaliści, jak i entuzjaści fotografii – to lekkiej
konstrukcji hybryda, która łączy w sobie optyczną doskonałość z funkcjonalnością lustrzanki

wez` udział »
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Wypalone
pola - Indie
nieoczywiste
Nie będę kłamała, że podróż do Indii
zawsze była moim marzeniem, nigdy
też nie śniłam o pląsaniu w barwnych
strojach w rytmie muzyki
z Bollywoodzkich hitów.

fot. marekbytom / Indie, Agra
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AUTOR: Aleksandra Kostrzewa

Wypalone
pola-Indie
nieoczywiste
Nie będę kłamała, że podróż do Indii zawsze
była moim marzeniem, nigdy też nie śniłam o
pląsaniu w barwnych strojach w rytmie
muzyki z Bollywoodzkich hitów.
Kiedy niespodziewanie okazało się, że mam
spędzić trzy tygodnie w tym tajemniczym kraju
po tamtej abstrakcyjnej dla mnie stronie świata,
Indie kojarzyły mi się głównie z jedzeniem i
kulturą bardziej zakręconą, niż włosy na gło
wie Dawida Podsiadło. Plan był jednak prosty:
jadę z przyjacielem do domu jego brata, który
kilka miesięcy wcześniej został dyrektorem
międzynarodowej szkoły dla młodzieży z całego
świata. Szkoła mieści się niedaleko Puny, o
Punie w życiu nie słyszałam. Lądujemy jednak w
Mumbaju, a to już brzmi dumnie.
Dumnie i nieźle. A może raczej – brzmiało na tyle
enigmatycznie, że w ogóle nie brzmiało. A ja
postanowiłam podejść do tego odpowiednio
metafizycznie. Odłożyłam na bok wszystkie
przewodniki, lektury i artykuły dla turystów –
oto ja, otwarty umysł i mój niezawodny zmysł
obserwacji, ahoj przygodo, kraju duchowych
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fot. onof / Indie, Varanasi
przemian, w którym Beatlesi nawdychali się niezliczonych ilości narkotyków – nadchodzę.
Dziewięć godzin w samolocie, nudy, dwa razy
obejrzałam „Króla Lwa”, a potem wysiedliśmy
i się zaczęło. W Indiach nie ma tlenu. Nie ma,
koniec, za kilka minut będzie po mnie. Hindusi muszą mieć coś na zasadzie rybich skrzeli,
żeby z tych gęstych oparów wydobyć to, czym
można oddychać. Chciałabym powiedzieć, że
po kilkunastu minutach przyzwyczaiłam się
do tego zaduchu, do faktu, że nawet po północy
jest tam czterdziestostopniowa temperatura, do
kurzu, który był absolutnie wszędzie, ale to

nieprawda – od pierwszych chwil aż po
ostatnie czułam, że moje płuca wykonują
podwójną robotę, a mówię to jako osoba, u której
w torebce większość przestrzeni zajmują puste
paczki po papierosach. Piszę o tym dlatego, że
moje zdziwienie klimatem tropikalnym tylko
dowodzi jak niewybaczalną ignorantką byłam,
lecąc do Indii i wierząc, że z moim entuzjazmem
i zapałem zdobędę ten kraj w jedną chwilę.
Dyrektor międzynarodowej szkoły ma do
dyspozycji duży dom z ogromnym ogrodem, ale
przede wszystkim cały sztab służby; kucharza,
kierowcę, liczną ekipę sprzątającą, ogrod-
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ników, a także ludzi, których zadań nie rozumiałam, ale przez cały czas wyglądali na bardzo
zapracowanych. Bo w Indiach każdy Hindus, który
pracuje dla białego człowieka, musi być wciąż zajęty, albo przynajmniej sprawiać takie wrażenie
– niezależnie od tego ile razy zamietli podłogę
zrobioną z gałęzi miotłą, kiedy tylko kończyli,
zaczynali od początku. Odkurzaczy nie uznają.
Ogrodnicy chodzili od jednego krzaka do drugiego,
upewniając się, czy nic się nie zmieniło od czasu, kiedy sprawdzali go kilka minut wcześniej. A
roślinność w Indiach jest tak piękna, kolory tak
niewyobrażalne, że idyllę psuje wyłącznie fakt,
że co rusz trafia się większy wąż, co wymaga
częstego biegania do wyszukiwarki internetowej
by sprawdzić, czy akurat ten może zabić.
Ale wracając do pracowników. „Nie można im
wytłumaczyć, że kiedy wszystko skończyli, mogą
odpocząć.” - usłyszałam od nieco bezradnej w
tej kwestii rodziny dyrektora - „Są przerażeni za
każdym razem kiedy chcemy zrobić coś sami, boją
się, że to oznacza, że nie jesteśmy z nich zadowoleni”. Łamanym angielskim nieustannie wyrażali
swój szacunek, kłaniając się jednocześnie w pół.
„Sir, witaj sir, tak sir, sir, sir, sir...”. Jeśli postacie
hinduskich służących w angielskiej literaturze
naiwnie wydawały mi się niezwykle klimatyczne,
rzeczywistość zderzyła mnie z ziemią bardzo brutalnie. Zamiast przywiązania – pogarda, strach,
niechęć, tuż za parawanem z wyuczonego uśmiechu. Kolonializm pozostawił po sobie wyraźne
piętno w mentalności ludzi w Indiach, choć
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wyobrażam sobie, że nie wszędzie tak jest,
że w miejscach, gdzie „obcych” jest więcej,
przestają być tacy znowu obcy. W okolicach Puny
biali ludzie to, co byłam w stanie stwierdzić po
trzech tygodniach, rzadkość. Oprócz obecnej we
wszelkich restauracjach i sklepach nieszczerej i
nienaturalnej służalczości, reakcje mieszkańców
miały w sobie wszystkie odcienie niechęci – od
kpiny do jawnego rasizmu.
Jako kobieta z Europy Środkowej naiwnie nie
przypuszczałam, że sam mój widok może w kimkolwiek – kiedykolwiek – wywołać negatywne
emocje, bo niby dlaczego. Ale i pod tym względem
okazało się, że jestem bardzo głupiutka. Wielu mijanych mężczyzn, zwłaszcza tych, którzy
chodzili stadami, patrzyło na mnie z przesyconą
seksualnością agresją i pogardą. Nie miałam
najmniejszych problemów z wyobrażeniem
sobie jak rzucają mnie na ziemię, gwałcą i mordują.
W dowolnej kolejności. I gdybym była tam sama –
bałabym się. Kobiety, piękne, zmęczone, ubrane w
przepiękne szaty kobiety rzucały mi inne spojrzenia. Być może nadinterpretuję, ale ja widziałam w
ich oczach wyrzut. Wracaj do tego swojego kraju,
skądkolwiek jesteś, zostaw nas tutaj, nic nie wiesz
o prawdziwym życiu. Przyjeżdżasz, bawisz się w
turystkę, to żałosne. A ja chciałam za nimi pobiec i
wytłumaczyć, że to przecież nie tak – ale z drugiej
strony, czy nie miały racji?
Status turystki uwierał mnie coraz bardziej.
Czułam, jakbym z butami wchodziła w coś, co
jest zbyt duże i ważne, żebym w ogóle mogła to

fot. kasy1 / Indie, Westt Bengal, Siliguri
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zrozumieć. Kiedy przejeżdżaliśmy wypasionym
samochodem po zakurzonych drogach, mijając ludzi żyjących w namiotach tuż przy drodze,
brudne dzieci biegające po polach, starych ludzi,
którzy z ciężkim bagażem poruszali się tak
wolno, że droga mogła im zająć resztę życia,
czułam się zwyczajnie źle. Moi towarzysze tego
nie rozumieli i bawili się doskonale. Któregoś
dnia odwiedziliśmy jedną ze starych świątyń.
Wielkie, piękne, imponujące ruiny, a dookoła
małe, wykute w skale jaskinie. W jednej z nich
znaleźliśmy starego kapłana, który widząc nas,
zaczął mówić płynnym angielskim, opowiadając, że był kiedyś w Ameryce. Był wyraźne
znudzony, choć do cna uprzejmy, mój towarzysz
dał mu kilka banknotów, tamten podziękował i
wyuczonym gestem zrobił nam czerwone kropki na czołach. A potem weszły dwie hinduskie kobiety, z którymi zaczął się modlić. Tak
naprawdę modlić. Ich głosy były zaangażowane,
silne, prawdziwe, a cokolwiek mówili, byłam
pewna, że bardzo w to wierzą. One też dostały
czerwonekropki.Jaswojąstarłamnatychmiastpo
wyjściu, byłam zawstydzona i pełna żalu.
Mój ponad trzydzieści lat starszy towarzysz,
który zwiedził już cały świat, powiedział, że
niepotrzebnie psuję zabawę.
Nie wiem czy w dobie hinduskich wersji
zachodnich
przebojów
powstała
już
Bollywoodzka wersja „Romeo i Julii”, ale
jeśli nie, to jestem gotowa w pomocy przy pisaniu
scenariuszy. W moim przydziale egzotycznych
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romansów padło na kucharza o dźwięcznym
imieniu Ashit. Próbowałam mu wytłumaczyć
dlaczego jego imię brzmi zabawnie po angielsku,
na szczęście jego znajomość tego języka była tak
nikła, że prędko dałam za wygraną. Ashit był –
no, naturalnie nadal jest – radosnym, młodym
chłopakiem o aparycji kogoś, kto z imprez nigdy
nie wychodzi sam.
Niestety nie byliśmy na imprezie, tylko w tym
przedziwnym, nie do końca przyjaznym
otoczeniu, w którym każde spoufalenie się kogoś
„od nich” z kimś „od nas” było bardzo źle widziane.
Niezależnie od tego jak przyjemnie spędzało nam

AUTOR: Aleksandra Kostrzewa
się czas w samotności, głównie w zaciszu jego
kuchni, kiedy tylko inny pracownik się tam zbliżył,
Ashit błagalnie prosił mnie żebym sobie poszła. Dla
jasności, mówimy o sytuacji, w której młoda
dziewczyna siedzi przy stoliku i czyta książkę,
podczas gdy młody mężczyzna w tym czasie
pracuje. Oboje w pełni ubrani, oddaleni od siebie o
kilka metrów, co jakiś czas podejmujący próbę
komunikacji słownej, która zazwyczaj kończyła się
bezradnym śmiechem i rzucaniem sobie
przyjaznych spojrzeń. Nie przeszłam etapu buntu w wieku nastoletnim, więc po raz pierwszy w
życiu zrozumiałam o co chodzi w satysfakcji z
robienia rzeczy zakazanych, choć cała sytuacja

fot. Picasso / Indie
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wydała mi się szalenie idiotyczna. Gdy któregoś
wieczora kiedy Ashit skończył już pracę zniknęłam
z nim w ciemnościach zarośniętego bujną roślinnością kampusu i siedząc na ławce z widokiem
na nieziemsko urokliwą dolinę oraz niebo z tyloma gwiazdami, ilu nie widziałam jeszcze nigdzie,
wypaliliśmy papierosa, zobaczyłam w jego oczach
jednocześnie ekscytację i przerażenie, zaczęłam
rozumieć, że jakkolwiek wszystko co przeżywałam
mogło wydawać mi się egzotyczne, ja byłam dla
tego chłopaka tysiąc razy bardziej egzotyczna.
Trafiłam na kogoś, kto bardzo chciał się wyrwać
ze swojego świata i łapał się zachłannie każdego
fragmentu tego mojego, a ja nie byłam w stanie mu
pomóc. „Kiedyś cię tam zabiorę”, powiedziałam
naiwnie. Przytaknął. „Musisz tu jeszcze wrócić”,
z kolei poprosił on. Teraz ja przytaknęłam i myślę,
że oboje wiedzieliśmy, że nasze obietnice nie były
warte więcej niż emocje, której w tamtej chwili
czuliśmy.
Wyjechałam z ulgą, ale nigdy nie wyjechałam do końca – Indie są obecne w mojej głowie, od dwóch lat czuję
ich zapach, smak i widzę te ogromne, puste, wypalone
pola. Dostałam nauczkę, lekcję, wiem jeszcze mniej niż
wiedziałam i zupełnie nie rozumiem. Nie wiem czy
kiedykolwiek będę gotowa tam wrócić, nie wiem też, czy
w ogóle tego chcę. Intensywność jest intensywna, ale też
niebezpieczna. A nieliczne pamiątki, jakie przywiozłam,
schowałam na dno szuflady. Kolorowe słoniki nie są tym,
co zobaczyłam w Indiach.
Aleksandra Kostrzewa - urodzona coraz dawniej temu we
Wrocławiu, wolny duch nawiedzający głównie polską branżę
muzyczną, gdzie z zaplecza niszczy swoją psychikę w imię
sztuki. Lubi Toma Waitsa, Charlesa Bukowskiego i swoje koty.
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fot. tafel / Indie, Varansai
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Zapiski
powierzchownego
turysty
Indochiny /1/
Powierzchowny turysta ma gdzieś
wizję duchowej przemiany
zachodzącej w czasie podróży do Indii;
jeśli w ogóle tam jedzie, robi wyłącznie
to, na co ma ochotę i limituje liczbę
odwiedzanych świątyń.
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Zapiski
powierzchownego
turysty
Indochiny /1/
Powierzchowny turysta ma gdzieś wizję
duchowej przemiany zachodzącej w czasie
podróży do Indii; jeśli w ogóle tam jedzie, robi
wyłącznie to, na co ma ochotę i limituje liczbę
odwiedzanych świątyń.
Spędzając tydzień w Paryżu nie odczuwa
imperatywu zwiedzenia Luwru, a jednocześnie
stroni od offowych wypraw po arabskich przedmieściach opiewanych w „Nienawiści”
Kassovitza (w Krakowie niechętnie uczestniczyłby pewnie w ‘komunistycznych’ tourach po
Nowej Hucie). Jeśli ma na to ochotę, spędza cały
dzień w hotelu. A gdy telewizja przez cały tydzień
nadaje najciekawsze konkurencje zimowych
Igrzysk, priorytetem staną się dla niego sportowe
emocje, i na nic zdadzą się argumenty oburzonych współtowarzyszy, nie mogących pojąć, że
czasem przyjemności codziennego życia muszą
wygrać z „obowiązkami” podróżnika.
Turysta powierzchowny w ogóle nie odczuwa
takich obowiązków. Wystarczy mu samo przebywanie gdzieś daleko, spełnieniem marzeń
jest oddychanie powietrzem obcego kraju, dotąd
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fot. fotodrab / Singapur, Marina
oglądanego przez wiele lat tylko w wyobraźni. Pozostaje jeszcze świadomość ograniczeń własnej
wiedzy, powstrzymanie się od postawy „byłem
tydzień w Wietnamie więc wiem o nim wszystko”, świadoma powierzchowność ocen, ucieczka od pretensjonalnej rzeczywistości
„wyprawy do krajów Orientu”. Podróżowanie z lokalsamiwnajtańszychśrodkachtransportu?Czasem można, ale Bóg w jakimś celu stworzył samolotyiklimatyzowanąpierwsząklasęwpociągach.

Palcem po mapie
Po Indochinach jeździłem palcem od siódmego

roku życia, kiedy dostałem w prezencie swój
ulubiony atlas świata. Niewielki, wydany w
latach siedemdziesiątych; Kambodża, rządzona
przez Czerwonych Khmerów, wciąż nazywała
się w nim Demokratyczną Kampuczą. Wietnam
podzielony był na DRW i RWP, spięte w krwawym
konflikcie, bodaj najbardziej inspirującym dla
współczesnej kultury popularnej. Byłem
świadom nieaktualności tych danych, ale wcale
mi to nie przeszkadzało.
Na mapie Indochin tworzyłem swój własny
świat, wyobrażając sobie futurystyczną
architekturę Tajlandii, bezkresne dżungle Laosu,
obrzmiałe ogromnymi, kolorowymi kwiatami,
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pełne niebezpiecznych zwierząt, czy ruchy
wojsk na mapie Wietnamu, które z braku wiedzy
o rzeczywistym kształcie konfliktu wyobrażałem sobie na podobieństwo bitwy na
Łuku Kurskim, jako starcia setek czołgów na
ogromnych pustkowiach. Pamiętam też wojnę
domową w Singapurze, której przebieg dokładnie rozpisałem w brulionie w kratkę. Dalekie
podróże, absolutnie nierealne w rzeczywistości lat 80., były moim największym marzeniem. Najbardziej pociągały mnie właśnie Indochiny.
Piątego stycznia po wielu latach zacząłem
spełniać marzenia siedmiolatka. Interesujący
był już pierwszy kontakt z rzeczywistością
spoza atlasu. Na lotnisku we Frankfurcie minąłem stado modelek w strojach stylizowanych na ludowe, przewodzone przez
rasową, zabójczo przystojną ciotę - załoga
pokładowa mojego samolotu Singapore Airways. Ich uroda musi widocznie odpowiadać
renomie linii lotniczych, uważanych za trzecie najlepsze na świecie.
Poziom obsługi był zresztą podobny; wspomniany steward zaprowadził mnie do fotela
obdarzając powłóczystym uśmiechem, wybór
jedzenia na pokładzie odbywa się a’la carte, zaś
alkohol, którego nie pijam, lał się strumieniami, w przeciwieństwie do innych linii, z którymi miałem przyjemność, gdzie załoga strzeże
alkopoju jak Bursztynowej Komnaty. Singapur
nie potrzebuje reklamy, ale narodowy prze-
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woźnik świetnie rozumie wagę wizerunku.

Singapurska mieszanka
Dzień przed wyjazdem niepotrzebnie naczytałem się znów o drakońskich prawach
Singapuru, w którym zakazany jest import
gumy do żucia, a za drobne przestępstwa grozi chłosta trzcinową witką. Na wwiezienie
większości leków konsumowanych stertami
przez europejskiego, wielkomiejskiego inteligenta, trzeba mieć zgodę miejscowej Komisji
Leków, dlatego przekraczałem granicę dygocząc ze strachu; plecak wypełniony kwasem
walproinowym i klonazepamem aż prosił się
o interwencję, jednak celnicy okazali się wyrozumiali, i mogłem postawić stopę na rozkosznie ciepłej i wilgotnej ziemi singapurskiej.
Pierwsza osoba, z którą wymieniłem dłuższe
spojrzenie rzuciła mi się do pomocy pytając,
czy się nie zgubiłem. Tu wszystko było piękne:
dachy stacji metra, jak spadziste pagody. Parki i tereny zielone, porastające połowę wyspy,
zapewniające świeże powietrze i relaks dla
mieszkańców zagęszczającej się metropolii.
Piękna architektura z różnych epok i stref kulturowych; w Singapurze mieszają się wpływy chińskie, hinduskie, malajskie, brytyjskie,
holenderskie… Gdzieś w tle jest świadomość
kary śmierci za przemyt narkotyków, tortur w
więzieniach, faktycznego braku demokracji,
zakazu seksu analnego (sic!), importu gumy

fot. sklepacz / Malezja, Kuala Lumpur, Batu

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str20

RELACJA

ZAPISKI POWIERZCHOWNEGO TURYSTY /1/ INDOCHINY

do żucia (konsumować ponoć można, nie
próbowałem), ale przecież takie sprawy nie
zaprzątają głowy powierzchownego turysty.
On wie, że nie zbawi świata, więc postanawia
się nim po prostu zachwycać.
Do perfekcyjnego wizerunku Singapuru pasował też couchsurfer Rindo, o idealnie białym
uśmiechu i długich włosach, który udzielił
mi kilkudniowej gościny i polecił kilka miejsc godnych odwiedzenia. Singapur to raj dla
powierzchownego turysty, bo nie ma tam
turystycznych „must do’s” jak leningradzki
Ermitaż, czy krakowski Wawel; można po
prostu szlajać się po ulicach, oglądać małe
świątynie różnych wyznań, różnorodną
architekturę, wylegiwać się na trawnikach,
czy korzystać z bogatej oferty rozrywkowej,
której ukoronowaniem jest nieco psychotyczna Sentosa; wielki lunapark na sztucznej
wyspie, służącej wcześniej jako więzienie,
gdzie dziś można zjechać na bobsleju z górki
na pazurki, czy pójść do interaktywnego
centrum Universal Studios.
No i jest jeszcze jedzenie, znakomite i tanie jak barszcz, i to dosłownie; w upiornie
drogim Singapurze obiad można zjeść za
równowartość talerza barszczu w warszawskim barze mlecznym. W naszym kręgu
kulturowym trzeba mieć porządną pensję,
by móc stołować się w restauracjach, tu jest
odwrotnie; osób o niskich dochodach nie
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stać na gotowanie w domu.

Malezja: warany i dyskryminacja
Malajowie, Chińczycy i Tamilowie, tworzący
razem większość ludności Singapuru, zdają się
dogadywać znakomicie. Cóż, dobrobyt jest zdolny pogodzić największych wrogów, czego
dowiodły choćby czasy titowskiej Jugosławii.
Zupełnie inne wrażenie odniosłem w Malezji, a
konkretniej w położonym na Borneo dumnym
stanie Sabah. Kryzysu gospodarczego, jaki przez
ostatnie lata targał naszym światem, u nich

właściwie nie ma; na każdym rogu widoczne
są ogłoszenia o wolnych miejscach pracy, a
zamożnie wyglądające miasto nie zasypia nigdy.
Sabah nie ma najmniejszego zamiaru dzielić się
dobrobytem z biedniejszymi stanami. Po przylocie ze stołecznego Kuala Lumpur ze zdumieniem zauważyłem, że nasz lot traktowany jest
jako…zagraniczny, a pasażerowie podlegają normalnej odprawie paszportowej, uwieńczonej
wbiciem stempla Sabahu.
Na poczcie skrzynki podzielone są na miejskie, stanowe, oraz te trzecie: dla pozostałych
stanów Malezji wraz z resztą świata. Malezyjczycy nie mogą też mieszkać w Sabahu

fot. Beata&Tomek Globetrotting / Malezja, Perhentian Kecil

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str21

RELACJA

ZAPISKI POWIERZCHOWNEGO TURYSTY /1/ INDOCHINY

bez zezwolenia. Na ich miejscu starałbym się
o nie czym prędzej, bo nigdzie nie widziałem
tak wspaniałych plaż jak w Kota Kinabalu.
Mówią, że najlepsze są w Tajlandii, ale to guzik
prawda; na sławetnej Koh Samui królują meduzy, wodorosty i syf na piasku. Tymczasem
koralowe wysepki, położone ledwie kilkanaście minut jazdy motorówką z głównego portu, pokryte są śnieżnobiałym piaskiem, otoczone cieplutką wodą i porośnięte kauczukowcami, na których można zawiesić hamak
i radować się cieniem, pogardzając bladymi
twarzami pracowicie hodującymi raka w
promieniach ostrego, równikowego słońca.
Hamak pomaga też uniknąć ewentualnego
spotkania z waranem. Ogromne jaszczury
upodobały sobie gęstą dżunglę porastającą
wyspy i lubią wyłazić na plażę, nieraz irytując
się na wszędobylskich turystów. Nie wygląda
to fajnie: nadęty, syczący jaszczur, wyglądający jak nieco tylko mniejszy smok z ostatniej
ekranizacji „Hobbita” może przerazić każdego.
A w każdym razie każdego powierzchownego
turystę.
Nierówności majątkowe są tam nieporównywalne z Singapurem, co prowadzi do przykrego
zjawiska traktowania turystów jak dojnych
krów. Nie wygląda to aż tak nieprzyjemnie
jak w Tajlandii, ale jest wyraźne. Taksówkarze
stanowczo odmawiali używania liczników.
Sprzedawcy kart telefonicznych udawali, że
najniższy nominał to 20 ringitów i nagle tra-
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cili umiejętność mówienia po angielsku, kiedy
pokazywałem im cennik ściągnięty z internetu. Najbardziej irytujące są jednak różnice
w cenach biletów, wyrażane ostentacyjnie i
bez żenady.
Prom z Kota Kinabalu na Labuan kosztuje turystę dwa razy więcej niż lokalsa, różnice w
cenie wstępu do parku krajobrazowego na
wspomnianych powyżej wyspach jest już
dziesięciokrotna. Ja rozumiem, że była
wojna, był kolonializm, dziesięć filmów o tym
oglądałem, ale mogliby chociaż zrobić rozróżnienie między bogatym Zachodem a ubo-

AUTOR: Michał Zygmunt
gim, centralnoeuropejskim przedsionkiem.
Pasjonujące okazały się rozmowy z chińskim
właścicielem hotelu, które ze zdumieniem
potwierdziłem później w oficjalnych źródłach.
Państwo malezyjskie prowadzi politykę systemowej dykryminacji niemal 30-procentowej chińskiej mniejszości. Z grubsza wygląda to tak, że Chińczycy pełnią rolę Żydów
w przedwojennej Europie. Mają ograniczoną
liczbę miejsc na wyższych uczelniach (i
do tego wyższe wymagania wstępu), są też
obłożeni wielokrotnie wyższymi kosztami najmu nieruchomości. Dla przykładu,

fot. fotodrab / Małe Sundaje, Komodo
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wszechobecne food courty prowadzone
przez rdzennych Malajów są dzierżawione od państwa, podczas gdy Chińczyk
musi taką nieruchomość wynajmować za
cenę rynkową, kilkunastokrotnie wyższą od
urzędowej. Uzasadnieniem jest chęć zrównania
zarobków obu grup; Chińczycy byli tradycyjnie
malezyjską elitą finansową i intelektualną. Kosztem są rosnące napięcia społeczne, których na
ulicy niby nie widać, ale jednak trudno o Malaja
w chińskiej restauracji i odwrotnie – obie grupy
żyją w warunkach aksamitnego rozwodu.
Na szczęście są i dobre wiadomości. Jakiś czas
temu malezyjska rada radiofonii i telewizji, a
w każdym razie jej odpowiednik zarządzający
masą filmową wpływającą na ekrany pięknego
kraju rozpiętego między Borneo a Półwyspem
Malajskim, postanowił światle wykorzystać
swoje uprawnienia cenzorskie. Na fali liberalizacji obyczajów rada postanowiła dopuścić
na ekrany malezyjskich kin filmy przedstawiające bohaterów homoseksualnych. Warunek
jest jeden: bohaterowie muszą umrzeć, lub
co najmniej dokonać skruchy, choć najmilej
widziana byłaby pewnie cudowna przemiana.
Spójność narodowa może i się rozpada, ale przynajmniej kręgosłup moralny pozostanie twardy.
Michał Zygmunt - pisarz, publicysta kulturalny, autor m.
in. powieści “New Romantic” i “Lata walk ulicznych”.
Stypendysta Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej i polsko- norweskiego programu “Dagny”. W 2011 roku za “Lata walk ulicznych” nominowany do
nagrody Superhiro 2010. Fan Arsenalu i Benfiki Lizbona..
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fot. kasai / Singapur
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Dlaczego
Malta?
Tym, co w pierwszej kolejności sprowadza na Maltę jest łatwość dotarcia
na nią: w sezonie samoloty tanich linii
latają dwa razy w tygodniu z Krakowa
i Wrocławia.
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Dlaczego
Malta?
Niektórzy jeszcze nie wiedzą co tracą, kiedy pytają mnie gdzie leży Malta i czy jest samodzielnym krajem, albo czy mam na myśli poznańską
miejscówkę i festiwal.
Republika Malty wstępowała do Unii Europejskiej razem z nami, więc owszem: z niepodległością nie mają problemu i nie, żadna z wysp
wchodzących w skład archipelagu Wysp Maltańskich nie należy do Włoch. Chociaż wyspa
leży zaledwie 80 km od Sycylii, to w turystycznej wyobraźni zdaje się być znacznie bliższa
Afryce, niż Staremu Kontynentowi. Od wybrzeża
Afryki dzieli ją blisko 300 kilometrów, jednak
co ciekawe położona jest bardziej na południe,
niż Tunis. Ta specyficzna lokalizacja mocno
wpłynęła na historię i dzisiejszy wygląd Malty,
która zdaje się być dzisiaj mieszanką Maroka
i Wielkiej Brytanii, bo w końcu to Brytyjczycy
panowali na wyspie jako ostatni – kraj uzyskał formalną niepodległość i niezależność od
Korony dopiero w 1974 roku. Niby więc krajobraz mamy surowy, ale przemierzamy go lewą
stroną drogi.
Tym, co w pierwszej kolejności sprowadza na
Maltę jest łatwość dotarcia na nią: w sezonie
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fot. pietkagab / Malta, Gozo
samoloty tanich linii latają dwa razy w tygodniu z Krakowa i Wrocławia. Poruszanie się po
wyspie o powierzchni tego pierwszego
miasta jest dziecięcą igraszką. W 2011 roku stare,
kolorowe autobusy zostały zastąpione przez niskopodłogowe, a obsługą linii zajęła się brytyjska Arriva, która do zaspokojenia transportowych potrzeb tubylców i turystów potrzebuje
o połowę mniej pojazdów, niż wcześniej. Wyspę
upodobali sobie także włoscy kolarze, jednak
znaczące przewyższenia i brak ścieżek rowerowych mogą zniechęcać amatorów. Rozmiar
kraju i dobra organizacja komunikacji sprawiają, że Maltę można objechać, zahaczając

o kilka najbardziej atrakcyjnych punktów, w
jeden dzień. Jest to oczywiście tak samo bezcelowe, jak zwiedzanie Krakowa przez miesiąc,
jednak daje pewne mniemanie o tym, co nas
na wyspie czeka. A czeka samo dobro, zarówno
dla tych, którzy preferują aktywne zwiedzanie i penetrację zabytków, jak i dla leniuchów
wolących wygrzewać się na plażach. Na tych
pierwszych czekają przede wszystkim liczne
muzea (zwłaszcza w stolicy kraju – Valletcie)
oraz ruiny megalitycznych świątyń, rozsiane po
całej wyspie. Ci drudzy zachwyceni będą ilością
dni słonecznych (ponad 300 w całym roku)
i plażami. Większość z nich jest kamie-
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nista, przez co niezbyt przyjazna przebywaniu
na nich z dziećmi, a te, które są piaszczyste,
z odwrotnych powodów bywają w szczycie sezonu oblegane (jak nad Mellieha Bay czy Golden
Bay). Większość piaszczystych plaż znajduje
się we wschodniej części kraju oraz na wyspie
Gozo, oferującej nieco łagodniejszy i bardziej
śródziemnomorski klimat i krajobraz.
Naturalnie nawet te bardziej kamieniste powinny zaspokoić potrzeby leniuchów, bo pomijając intymność wielu kamienistych i trudnodostępnych zakątków, spędzanie czasu nad
morzem jest o tyle przyjemne, że wody wokół
Malty należą do najczystszych w basenie Morza
Śródziemnego, co spowodowane jest brakiem
ciężkiego przemysłu oraz rzek na wyspie. Kto
zdecyduje się na spędzanie czasu w południowej części wyspy, ten długo będzie trwał w za-
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chwycie nad Błękitną Grotą, dzięki której kolor
niebieski nabierze dla niego nowego znaczenia.
Polacy byli obecni w kraju kojarzonym teraz
głownie z wakacyjnymi kursami angielskiego
(kolejny duży plus – angielski jest urzędowym
językiem w tym malutkim kraju, i dogadacie
się z nim nie tylko w hotelach i sklepach, ale
też na straganach i ulicach) już w XIX wieku.
Podróżnik Michał Wiszniewski, który dotarł do
kraju Kawalerów Maltańskich w połowie
dziewiętnastego stulecia, z zachwytem opisywał wspaniałe zachody słońca, będące
najpiękniejszym momentem dnia na wyspie.
Z kolei Stanisław Bełza, odwiedzający wyspę na
przełomie XIX i XX wieku podkreślał zwłaszcza
uroki Valetty, nazywając tę jedną z najmniejszych stolic świata (zaledwie 7 tysięcy
mieszkańców) „małem cackiem”. Nie ma w tym

fot. pietkagab / Malta
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RELACJA

Dlaczego Malta?

grama przesady – to zbudowane od podstaw
w XVI wieku miasto należy nie tylko do
najmniejszych, ale też najpiękniejszych europejskich stolic. Wrażenie robi nie tylko
spójna barokowa architektura, które najlepszymi przykładami są Pałac Wielkich Mistrzów
i surowa tylko z zewnątrz (chociaż jej wnętrza
zostały splądrowane przez żołnierzy Napoleona) Kontrkatedra św. Jana, ale też imponujące
widoki na otaczające miasto zatoki i sąsiednie
miasta (z historycznym trójmiastem leżącym na
przeciwległym brzegu Wielkiego Portu na czele).
Na niezaplanowanym włóczeniu się po tym
niewielkim mieście można spędzić pół dnia,
a przy odrobinie szczęścia nawet zgubić się na
jednej z wąskich, zacienionych uliczek. A jeśli
dodać do tego całkiem liczne atrakcje (muzea,
Fort św. Elma, Pałac i Wielką Zbrojownię czy
Lascaris War Room) to okazuje się, że miasto
nieco większe od dajmy na to Kietrza ma ilość
atrakcji porównywalną z dużym włoskim
miastem. W razie ataku nudy lub Syndromu
Stendahla w każdej chwili można wsiąść
w autobus i po kilkunastu minutach jazdy
zjeść lody w jednym z letnich kurortów wyspy.
Ceny na wyspie bliższe są tym w popularnym
polskim kurorcie, niż w jego mniej obleganym
włoskim odpowiedniku. Sama maltańska kuchni, podobnie jak specyfika kraju, jest
mieszanką wpływów śródziemnomorskich
i brytyjskich, dlatego w kartach obok typowych
dań z owoców morza, znajdziemy burgery, frytki
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AUTOR: Bartosz Sadulski

i fasolę. Warto szukać restauracji specjalizujących się w maltańskich specjałach: króliku,
doradzie czy zrazach wołowych. Być na Malcie
i nie spróbować legendarnego słodko-gorzkiego
napoju Kinnie to jak być w Paryżu i nie widzieć
Wieży Eiffla.

statków i budynków. Kolory wydają się bardziej
przejmujące niż gdzie indziej, kształty, nawet te
ostre – bardziej subtelne. Byłem w tym malutkim kraju łącznie przez trzy tygodnie i wiem, że
widziałem tylko ułamek tego, co ma do
zaoferowania.

Tym, co ujmuje najbardziej, jest przestrzeń: z co
wyższych wzniesień, a już szczególnie z murów
dawnej stolicy Mdiny (ze swoim niekomercyjnym i kameralnym charakterem atrakcyjniejsza nawet niż Valletta), widać prawie cały
kraj. Linii horyzontu nie zakłócają drzewa, bo te
zostały wycięte przez zakonników do budowy

Bartosz Sadulski - poeta, dziennikarz, autor przewodników
po Malcie i Bornholmie wydanych w serii Pascal Lajt.
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GALERIA - Konkurs Foto “Tam wrócę!”

KENIA przy granicy z Tanzanią Park Narodowy Amboseli

ROSJA Kaukaz Północny Dagestan Ulluchara

NEPAL Langtang Par Nnarodowy Laurebina

NIEMCY Saksonia Gablenz

WŁOCHY Toskania okolice Pienzy

POLSKA pomorskie Sopot
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GALERIA - Konkurs Foto “Tam wrócę!”

AUTOR: baracuda77
www.globtroter.pl

Nastrojowe i pełne tajemnicy zdjęcie. Podsyca wyobraźnię i inspiruje
do planowania kolejnej egzotycznej
podróży.

KENIA przy granicy z Tanzanią Park Narodowy Amboseli
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GALERIA - Konkurs Foto “Tam wrócę!”

AUTOR: Amaranta
www.amaranta.flog.pl

Spokój i pogodzenie się z czasem,
a jednocześnie ciekawość świata –
czy Wy także odnajdujecie to na
zdjęciu Amaranty?

ROSJA Kaukaz Północny Dagestan Ulluchara
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GALERIA - Konkurs Foto “Tam wrócę!”

AUTOR: czesiu
www.globtroter.pl

Chylimy głowę przed potęgą Himalajów. Marzymy, aby w przyszłości móc
zatopić się w myślach na schodach tej
stupy.

NEPAL Langtang Park Narodowy Laurebina
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GALERIA - Konkurs Foto “Tam wrócę!”

AUTOR: tomekzuk.com
www.tomekzuk.com

Doskonale przemyślany kadr. Zdjęcie
przykuwa na długo uwagę i przenosi
nas w krainę baśni.

NIEMCY Saksonia Gablenz
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GALERIA - Konkurs Foto “Tam wrócę!”

AUTOR: Jacek11111
www.globtroter.pl

Wielbiciele Toskanii i dobrego
włoskiego wina twierdzą, że zdjęcie
Jacka doskonale oddaje emocje jakie
wzbudzają w nich włoskie krajobrazy.

WŁOCHY Toskania okolice Pienzy
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GALERIA - Konkurs Foto “Tam wrócę!”

AUTOR: Patrycja Walczak
www.globtroter.pl

Świetny pomysł, znakomity kadr
i kompozycja oraz nienachlany romantyzm tego zdjęcia rozgrzewają
serca miłośników dobrej fotografii.

POLSKA pomorskie Sopot
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GALERIA Góry - moja miłość

TATRY Zachodnie Jarząbczy Wierch

BOLIWIA Tupiza Sol de Manana Park Narodowy

POLSKA Karkonosze Radiostacja Śnieżne Kotły

NEPAL Annapurna Range

POLSKA Tatry Czarny Staw Gąsienicowy

BOLIWIA E.Avaroa Rezerwat
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GALERIA Góry - moja miłość

AUTOR: szymgu89
www.globtroter.pl

Jarząbczy Wierch w Tatrach Zachodnich na tej fotografii wygląda, jakby
miała po nim zaraz przejść drużyna
pierścienia.

Tatry Zachodnie Jarząbczy Wierch
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GALERIA Góry - moja miłość

AUTOR: Beata&Tomek
Globetrotting
www.facebook.com/pages/
Beata-Tomek-Globetrotting
Sol de Mana (po hiszpańsku poranne
słońce) urzeka kolorami. Miłośnicy
gór i wulkanów śmiało mogą ruszać
w tym kierunku.

Boliwia Tupiza Sol de Manana Park Narodowy
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GALERIA Góry - moja miłość

AUTOR: mazi44
www.globtroter.pl

Góry zimą mają wielki urok. Niektórzy
z nas przez cały rok czekają, aż śnieg
podkreśli wyjątkowe piękno gór –
w tym przypadku Karkonoszy.

Polska Karkonosze Radiostacja Śnieżne Kotły
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GALERIA Góry - moja miłość

AUTOR: czesiu
www.globtroter.pl

Każdy, komu serce skradły góry
marzy o wejściu na ten szczyt. Każdy
szczęściarz, który dostąpił tej przyjemności marzy, aby tam powrócić.
To zdjęcie najlepiej wyjaśnia dlaczego.

Nepal Annapurna Range
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GALERIA Góry - moja miłość

AUTOR: Morpheus866
www.globtroter.pl

Czarny Staw Gąsienicowy zachwyca turystów od początku XIX wieku.
Pochmurne zdjęcie namawia do spakowania plecaka, ubrania butów
i wyruszenia na Kościelec.

Polska Tatry Czarny Staw Gąsienicowy

Globtroter.pl Inspiracje

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str40

GALERIA Góry - moja miłość

AUTOR: Agonia
www.globtroter.pl

Jeżeli potrzebujecie przestrzeni
i pustki ograniczonej tylko horyzontem, to warto wybrać się do rezerwatu Eduardo Avaroa. To piękne
zdjęcie sugeruje najdobitniej, że
można tam znaleźć święty spokój.

Boliwia E.Avaroa Rezerwat
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RECENZJA
DOM NAD RZEKĄ
LOES
Mateusz
Janiszewski
Wydawnictwo
Czarne

Dom nad
rzeką LOES
W lutym nakładem Wydawnictwa Czarne ukazał się znakomity reportaż Mateusza Janiszewskiego pt. „Dom nad rzeką Loes”.
Jest on owocem pobytu autora w Timorze
Wschodnim, który od XVI wieku był portugalską kolonią. Kiedy w latach siedemdziesiątych
ubiegłego wieku Portugalczycy opuścili wyspę,
wkroczyły na nią indonezyjskie wojska. Okupowały ją przez ponad dwadzieścia lat; w tym

ZJADŁEM
MARCO POLO
Krzysztof
Samborski
Wydawnictwo
Bezdroża

Zjadłem
MarCo Polo
Nakładem Wydawnictwa Bezdroża ukazała się
publikacja pt. Zjadłem Marco Polo Krzysztofa
Samborskiego. Autor mówi o sobie, że jest dziennikarzem; już nie turystą, ale jeszcze nie podróżnikiem.
Od lat zauroczony krajami azjatyckimi, postanowił obudzić w czytelnikach ciekawość świata i urzec ich dziką i autentyczną Azją Centralną. Zabiera nas w podróż po Kirgistanie,
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czasie śmierć poniosło około dwustu tysięcy
mieszkańców. Choć od kilkunastu lat Timor
Wschodni jest niepodległy, sytuacja wewnętrzna
jest wciąż niestabilna, a przemoc i ubóstwo dotykają większość jego mieszkańców.
Mateusz Janiszewski zajmuje się chirurgią urazową. Od kilkunastu lat publikuje książki i opowiadania pod kilkoma pseudonimami, tłumaczy
książki W.S. Burroughsa i Hakima Beya. Płetwonurek, ultramaratończyk, podróżnik i żeglarz;
odwiedził kilkadziesiąt krajów, przepłynął Atlantyk i uczestniczył w rejsach za koło podbiegunowe. W Timorze Wschodnim pracował jako
lekarz wolontariusz.

Tadżykistanie, Afganistanie i Chinach; szlakiem
azjatyckiego stepu, w stronę majestatycznych
gór i w odwiedziny do serdecznych ludzi spotkanych po drodze. Jak pisze, miejsca te bezpowrotnie się zmieniają i Azja Centralna nie jest
już taka sama. „I nie chodzi o to, że cywilizacja
zaasfaltuje wspaniałe szutrówki, bo wiem że nie
zdoła przekształcić całych gór” – mówi autor –
„Zmienią się jednak mieszkający w nich ludzie,
a to oni, jeszcze bardziej niż rzucająca na kolana
natura, sprawiają, że właśnie ta część Niebieskiej
Planety jest dla mnie najpiękniejsza.” Dajmy się
więc porwać w podróż śladami Marco Polo, a być
może opowieść ta zachęci nas do wyruszenia we
własną wędrówkę po Azji.
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RECENZJA
FOTOGRAF
W PODRÓŻY
Piotr
Trybalski
Wydawnictwo
Helion

FOTOGRAF
W PODRÓŻY
Dzięki wskazówkom autora i własnej praktyce
można posiąść sztukę opowiadania historii z
podróży poprzez zdjęcia.
Książka Piotra Trybalskiego, będąca doskonałym poradnikiem fotografowania, powinna stać lekturą obowiązkową wszystkich
podróżników, którzy chcą opanować umiejętność robienia zdjęć pełnych emocji, portretów
zapadających w pamięć oraz fotografowania
dzikiej przyrody. Czytelnik dowie się jak przy-

CUDA NATURY
Zachwycające
miejsca świata
Abi
Burns
Wydawnictwo
Arkady

CUDA
NATURY
Wspaniała książka wydana przez Wydawnictwo Arkady opowiada o pięknie świata i uświadamia nam, że nawet jeśli nigdy nie odwiedzimy
ukazanych w niej miejsc, to sama wiedza o ich
istnieniu wzbogaci nasze życie.
Doskonałe zdjęcia panoramiczne oraz zbliżenia
wykonane przez znanych fotografików ukazują
naturę z jej złożonymi ekosystemami, dynamicznymi procesami geologicznymi i ogromnym
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gotować sprzęt fotograficzny, który ma zdać egzamin podczas podróży oraz jak fotografować w
czasie wyjazdu – zarówno na pustyni, w górach,
pod wodą, w zacienionych uliczkach, o zmroku
czy w niskich temperaturach. Wątpliwości „jak
fotografować w krajach muzułmańskich?”, „jak
robić zdjęcia podczas jazdy autem lub na grzbiecie konia czy słonia?” zostaną rozwiane dzięki
inspirującemu przewodnikowi po fotografii podróżniczej.
Piotr Trybalski jest dziennikarzem, podróżnikiem, płetwonurkiem i fotografikiem. Pisał
i fotografował m.in. dla „Podróże”, „Polityka”,
„Wprost”, „Gazeta Wyboracza” czy „National Geographic Polska”.
bogactwem flory i fauny. Rzetelnie opracowane
informacje podane są w tak ciekawy sposób,
że trudno oderwać się od tekstu, w którym porusza się również coraz lepiej udokumentowane zagadnienia dotyczące duchowej zależności
człowieka od przyrody.
Dzięki lekturze „Cudów natury” uświadamiamy sobie niezwykłą kruchość ostatnich pierwotnych środowisk i niezliczonych tajemnic, jakie skrywa nasza planeta. Podróż, którą
odbędziemy na kartach książki pozwoli poznać
nasze naturalne dziedzictwo, odsłoni zaskakujące widoki i nieznane krajobrazy.
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