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OD REDAKCJI
Przemysł turystyczny oferuje wizję świata, w której centrum znajduje się wygodny
i bezpieczny hotel, a kontakt z tubylcami
i ich światem serwowany jest w dawkach
homeopatycznych.
Człowiek Zachodu, jak w reportażach Jennie Dielemans zamieszczonych w książce
„Witajcie w raju”, jest nie obserwatorem czy
współuczestnikiem, ale konsumentem, żądającym kontaktu z egzotyczną codziennością,
której ostatecznie doświadcza równie intensywnie, jak oglądając witryny markowych
sklepów. Takie patrzenie, czy raczej spoglądanie nas nie interesuje. Chcemy zaglądać
pod podszewkę świata szukając autentyczności nie odegranej na potrzebę turysty,
lecz przed nim ujawnionej.
Dlatego w drugim numerze naszego magazynu przeczytacie wywiad z Bartkiem Sabelą,
który w swojej książce „Może (morze) wróci”
opisał nie tylko wielką katastrofę ekologiczną, której ofiarą stało się Morze Aralskie, ale też życie Uzbeków w cieniu tego
sprowokowanego przez człowieka dramatu. W jego relacji i zdjęciach nie ma miejsca
na pozowane portrety ludzi, których twarze
mogłyby posłużyć za reklamę czekolady z
Uralu, a opowieści znalazłyby się w folderze
reklamowym pustyni, która zastąpiła morze.
Zardzewiałe, porzucone statki, stojące w
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centrum pustyni, są najbardziej radykalnym
ostrzeżeniem przed ingerencją człowieka w
naturę – Sabela ma tego świadomość i nie
próbuje swojej relacji estetyzować po to, aby
zadowolić żądnego egzotyki i sensacji czytelnika.
Podobne, obnażające i pełne błyskotliwej
refleksji spojrzenie prezentuje w drugiej części swojej relacji z Azji Michał Zygmunt. Chociaż swoje teksty przewrotnie zatytułował
jako „Zapiski powierzchownego turysty”, to
bynajmniej nie są one powierzchowne: autor
„Lat walk ulicznych” burzy mit Wietnamu
jako turystycznego El Dorado i przyjaznego
zakątka. Nie bez powodu śródtytuły jego tekstu mają cokolwiek wojenną wymowę.
Nowe światło na Dubaj rzuca blogerka
Dominika Durtan, która spędziła w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kilka lat. Nie
była tam przelotną turystką, dlatego jej relacja jest warta uwagi: nasza autorka nie demonizuje islamskiego kraju, lecz patrzy nań
obiektywnie o tyle, o ile możliwe jest spojrzenie człowieka Zachodu na tak obce nam kulturowo miejsce.
Jednak właśnie takie: pogłębione, krytyczne

i nieupiększone pisanie nas interesuje.
Zdjęcia ze starej komórki i relacje pisane zza
szyby pozostawiamy amatorom powierzchownych przyjemności, sami oddajemy
łamy globtroterom i dziennikarzom o wnikliwym i reporterskim spojrzeniu. Pobieżne
omiatanie wzrokiem nas nie inspiruje, podobnie jak zbiorowe wyprawy bez miejsca na
niespodzianki.
Bartosz Sadulski

Chcemy zaglądać pod podszewkę świata szukając autentyczności nie
odegranej na potrzebę turysty, lecz przed nim ujawnionej.
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Bartek
Sabela

piszę książkę, w odróżnieniu od pierwszej „Może (morze) wróci”, która miała wymiar proekologiczny ale też pokazywała reżim jaki panuje w Uzbekistanie, kolejna będzie nastawiona
na zaprezentowanie sytuacji politycznej na terenach okupowanych przez Maroko

roku. No i stanąłem w końcu na dnie morza.
Bartek Sabela swoją debiutancką książką „Może
(morze) wróci” otworzył wielu ludziom oczy na
to, co dzieje się w Uzbekistanie. Dzięki niemu
mamy świadomość jednej z największych
katastrof ekologicznych świata, która dotknęła
Morze Aralskie. Już wkrótce dzięki jego kolejnej książce dowiemy się, że Maroko to nie
tylko kolorowy Marrakesz pełen turystów, ale
też konflikt o Saharę Zachodnią.
Słyszałeś wcześniej historię o tym, jak
Chruszczow chcąc wzbogacić się na „białym
złocie” czyli bawełnie, doprowadził do zagłady
jeziora, które w latach 60. było czwartym co do
wielkości jeziorem na świecie?
Oczywiście słyszałem, ale rzeczywiście dopiero zetknięcie ze zdjęciem katastrofy poruszyło
mnie na tyle, że pojawiła się myśl o podróży do
Uzbekistanu. Zacząłem planować wyjazd, szukać chętnych, a od momentu podjęcia decyzji do
podróży nad Morze Aralskie upłynęło około pół
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Jakie było twoje pierwsze wrażenie po zobaczeniu Morza Aralskiego? Czy byłeś sobie w stanie
wyobrazić, że 40 lat temu była tam ogromna ilość
wody?
Do tej pory nie mogę sobie tego wyobrazić.
Trudniejsze od wyobrażenia sobie tego, ze kiedyś
było tam ogromne jezioro nazywane przecież
morzem, jest uzmysłowienie sobie, że wokół
jeziora kwitło bujne życie, szczególnie w delcie
rzeki. Były tam lasy, porozrzucane wioski, bujna
roślinność, osady rybaków. Zniknęło więc nie
tylko Morze Aralskie, zniszczone zostały całe
ekosystemy, zniknęło wiele gatunków zwierząt.
Jedna z opowieści szczególnie dała mi do
myślenia- spotkany Uzbek opowiadał o swoim
dziadku, który polował tam kiedyś na tygrysa.
Niezmiernie trudno wyobrazić sobie, że mogły
tam żyć takie zwierzęta jak tygrysy, gepardy,
flamingi.
Po napisaniu książki ponownie pojechałeś do

Uzbekistanu, tym razem z Mirą Suchowiejko i
Pauliną Witek, aby nakręcić godzinny, pełnometrażowy dokument. Domyślam się, że w kraju
gdzie niezależna działalność dziennikarska jest
zakazana, jego kręcenie nie było proste i bezpieczne.
Dokładnie tak! Po przyjeździe do Uzbekistanu z wiarygodnych źródeł dowiedzieliśmy się,
co może nas spotkać, jeśli władze uzbeckie dowiedzą się o naszym zainteresowaniu Aralem,
szczególnie o tym, że kręcimy film. Opisy ewentualnych konsekwencji były bardzo plastyczne,
mieliśmy więc świadomość na co się porywamy.
Najgorsze było to, że ewentualna kara mogła zależeć od tego jak nasze działania zostaną zinterpretowane: mogła to być grzywna, ale mogło być
i więzienie. Wiedzieliśmy także co może grozić
ludziom, których w to zaangażujemy.
Dlatego też nasze działania zmierzające do realizacji projektu nie mogły absolutnie kojarzyć się
z profesjonalną ekipą filmową. Kręciliśmy cyfrową lustrzanką, nie mieliśmy mikrofonów, w
filmie zmieniliśmy głosy Uzbeków, nie pokazy-
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waliśmy twarzy.
Wasze działania były prowadzone dyskretnie,
bez wsparcia pewnych osób nie powiodłyby się.
Wspomniałeś, że teraz kiedy film jest już gotowy,
nadal nie możecie zdradzić szczegółów. Powiedz
jednak czy ten plan utajnienia tożsamości osób,
które udzieliły Wam wsparcia powiódł się, czy
nikt nie ucierpiał?
Oczywiście nie mogę mieć stuprocentowej
pewności, ale staraliśmy się zabezpieczyć
naszych rozmówców jak najlepiej. Wydaje mi
się, że osoby, które najbardziej się narażały i ryzykowały najwięcej, to osoby z Taszkentu.
Wspierały nas w tym projekcie i robiły to
świadomie. Nadal nie mogę opowiedzieć jak
to wszystko zorganizowaliśmy, ale bez ich
wsparcia film na pewno by nie powstał.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
Dzięki zaangażowaniu Miry i Pauliny przeprowadziliśmy i nagraliśmy ciekawe rozmowy, w
trakcie których wielu z rozmówców nie zdawało
sobie sprawy, że pod naszymi z pozoru naiwnymi
pytaniami kryje się chęć zgłębienia gwałtu
jakiego dokonano na przyrodzie i na ludziach.
Tytuł książki sugeruje, że Morze Aralskie może
się odrodzić, słowo „może” w tytule daje nam
na to nadzieję. Wiemy, że przynajmniej ze

strony rządu kazachskiego podejmowane są
pewne działania, które mają naprawić szkody
jakie wyrządziła pycha i chciwość Chruszczowa.
Jednak znalezienie na dnie Morza Aralskiego
na terenie Uzbekistanu pokładów gazu ziemnego odbiera nadzieję, że i ten rząd się opamięta.
Jak postrzegasz szansę na odrodzenie Morza
teraz, po kolejnej wizycie w Uzbekistanie? Masz
jeszcze jakąś nadzieję?

fot. B.Sabela

Jak myślisz z jakich pobudek Uzbecy Wam
pomagali? Co ich motywowało?
Myślę, że pomagali nam z różnych względów.
Niektórzy z powodu niechęci do reżimu, jaki tam
panuje, część tych osób czy ich bliskich doznała
w przeszłości prześladowań, a członkowie ich
rodzin trafili do więzienia. Traktowali pomoc
niemal jako zemstę na reżimie. Na pewno osoby
te wykazały się dużą odwagą.
Były też ludzie pomagający nam nieświadomie.
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Kutry nieopodal Mujnak
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Próby ratowania Morza Aralskiego po stronie
kazachskiej są jak najbardziej realne, jednak ich
działania, polityka obejmuje tylko i wyłącznie
obszar Morza znajdujący się na terenie Kazachstanu, czyli tzw. Mały Aral. Ratują go zresztą
całkiem skutecznie.
Wybudowano tam między innymi wielką tamę,
która jednak ma ten minus, że pogrąża obszar
Morza po stronie uzbeckiej, tzw. Duży Aral. Rzeka
Syr-Daria nie została tak bardzo zniszczona jak
Amu-Daria, pobudowano na niej mniej kanałów
irygacyjnych, więc świeży dopływ wody sprzyja
odradzaniu się życia. Wieści są wiec optymistyczne: jest szansa na uratowanie Małego Arala.
Władze Uzbekistanu i Kazachstanu nie dążą
się sympatią, nie ma więc mowy o wspólnych
działaniach które umożliwiłyby rozwiązanie
tego problemu.
Z kolei po stronie Uzbekistanu nie robi się nic
w kierunku naprawy krzywdy wyrządzonej
Aralowi i przede wszystkim Karakalpakom, czyli ludziom zyjącym w delcie Amu Darii. Wykorzystuje się wręcz informacje historyczne, że już
kiedyś zdarzało się, że jezioro wysychało, zmieniało kształt, wmawia się więc, że nie ma sensu
skupiać się na jego ratowaniu.
Czy Uzbecy chętnie rozmawiali z Tobą o
katastrofie ekologicznej jaka tam się dokonała?
Czy w ogóle mają świadomość jej światowego ogromu czy raczej postrzegają ją przez
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pryzmat

własnego

osobistego

dramatu?

fot. B.Sabela

Trudno w to uwierzyć, ale większość z nich
nie ma świadomości, nie wiedzą albo nie chcą
wiedzieć dlaczego Morze wyschło. Tylko część
zdaje sobie sprawę co tak naprawdę się wydarzyło. Część osób była zaskoczona, że interesujemy się tym tematem, tak samo jak my nie
mogliśmy uwierzyć, że dla nich zagłada Arala
nie ma już prawie znaczenia. Spotkaliśmy także
ludzi, którzy patrzą na tą tragedię przez pryzmat
osobistego dramatu.
Rozmowy z tamtejszą ludnością były dla nas
bardzo ważne. Mieliśmy dużo szczęścia, bo od
jednego rozmówcy trafiliśmy do kolejnego. W
filmie znajdują się wstrząsające wypowiedzi pokazujące, jak żyje się w Uzbekistanie.
Odejdźmy trochę od tematu Morza Aralskiego,
a skupmy się na samej podróży po Uzbekistanie. Jadąc tam pierwszy raz wybrałeś się w podróż sam: świadomie czy po prostu nikt nie miał
odwagi ruszyć z Tobą?
Proponowałem wyjazd kilku osobom, ale finalnie
wybrałem się sam, nie był to dla mnie problem,
nie kierowałem się tutaj jakąś głębszą motywacją. Jednak drugi wyjazd, już z Mirą i Pauliną,
miał konkretny cel - nakręcenie dokumentu,
dlatego pojechaliśmy w trójkę. Sama obecność
innych osób wiele wnosiła do całego wyjazdu:

Kobieta w Smara, największym z
obozów, mieszka tam 60 tys ludzi
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dziewczyny często wpadały na pomysły, na które
ja bym sam nie wpadł. Często były to szalone pomysły. Pomagały nawiązać kontakt z miejscową
ludnością, wiedziały jak należy rozmawiać aby
nie przestraszyć rozmówcy.
Doświadczenie Miry i Pauliny jako dziennikarek
bardzo ułatwiało pracę, wiedziała jakimi zasadami powinniśmy kierować się w stosunku do
miejscowej ludności, tak aby przygotować dobry
materiał, a jednocześnie nie narazić ich na kłopoty. Pamiętajmy, że Uzbecy są nieufni, ostrożni,
zdarza się, że kończą rozmowę jeśli pytania
zaczynają być niewygodne.

fot. B.Sabela

Osoby, które wybierają się w ten rejon środkowej
Azji na pewno zapytałyby na co powinny zwrócić
uwagę, jak się przygotować?
Najważniejsze w podróżowaniu po Uzbekistanie
i podobnych mu krajach jest mieć świadomość
gdzie się wyjeżdża, po jakim kraju się podróżuje.
Obecnie jest tam organizowanych wiele wycieczek, jednak turystom sprzedaje się niemal
bajkę, przedstawia wszystko w wyidealizowanym świetle, a ludzie łatwo to kupują. Co ciekawe,
takim wycieczkom towarzyszy zawsze ktoś ze
strony uzbeckiej, kto pilnuje i poprawia przewodnika. Dobrze jest przygotować się na taką
wycieczkę, aby mieć świadomość całego kontekstu, przefiltrować to co słyszy się na miejscu
od tego jak wygląda rzeczywistość.
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Łódka w Urdze
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Jakie masz plany? wiem, że byłeś już dwukrotnie w Saharze Zachodniej, a za kilka dni znowu
tam wylatujesz. Co Cię tam przyciąga?
Temat Sahary Zachodniej, która jest po prostu
gigantycznym więzieniem, wybrałem świadomie. Jest to zagadnienie, które pozornie nie różni
się od innych konfliktów na świecie. Tutaj jest
jednak o tyle niezręczna sytuacja, że wiele osób
podróżujących do tego kraju uważa, że Maroko

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
jest cywilizowanym i bezpiecznym krajem. Mało
turystów planując tam wakacje wie o terrorze
jaki ma miejsce na Saharze Zachodniej. Prawda jest zatajane przed turystami. Okrutny reżim
nie jest widoczny dla turysty w Agadirze czy
Marrakeszu.
Sahara Zachodnia jest terytorium spornym,
okupowanym przez Maroko, gdzie nagminnie
łamane są prawa człowieka. W latach 50 i 60
kolejne kolonie afrykańskie uzyskiwały niepodległość. Tak też miało się stać z Saharą Zachofot. B.Sabela

Burza piaskowa w obozie
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dnią, kolonią hiszpańską. Jednak gdy Hiszpanie
w końcu w 1975 roku opuścili Saharę, Maroko i
Mauretania rozpoczęły inwazję chcąc zając bogaty w surowce naturalne teren. Wybuchła wojna która trwała 16 lat.
Dziś efekt jest taki że połowa rdzennej ludności
Sahrawi od 40 lat żyje w obozach uchodźców na
terenie Algierii, druga połowa pod bezwzględną,
brutalną, marokańską okupacją, bez nadziei na
rozwiązanie konfliktu, mimo obecności ONZ.
Co skłoniło się do tego, aby
na Saharę i przygotowywać

powrócić
książkę?

Dwutygodniowy pobyt na terenach okupowanych i wcześniej miesięczny pobyt w
obozach uchodźców, pokazał mi jak straszne
rzeczy mają tam miejsce. Przez te dwa tygodnie spędzone w Laayoune, stolicy Sahary Zachodniej, w zasadzie nie wychodziłem z mieszkania. Pracowałem w konspiracji, w ukryciu.
Siedziałem u mojego saharyjskiego znajomego
i nie było mowy o tym, abym wyszedł na ulicę,
porobił zdjęcia, porozmawiał z Sahrawimi, robił wywiady. W czasie mojego pobytu do miasta
nie wpuszczono prawie 40 obcokrajowców –
dziennikarzy, pracowników różnych NGO, można więc uznać że miałem sporo szczęścia.
Społeczeństwo jest bez przerwy kontrolowane
przez władzę. Naprawdę wcześniej nie zdawałem
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sobie sprawy, jak wielki reżim tam panuje, jak
ogranicza życie, i jak bardzo zwalcza się tam
wszelką działalność dziennikarską. Na porządku dziennym jest tam nagminne łamanie praw
ludności cywilnej.
Przez pierwsze cztery dni ukrywałem się, udało
mi się uciec policji. Nikt tak naprawdę nie wiedział gdzie jestem. Czwartego dnia, po rozmowie
z jednym z czołowych opozycjonistów, zatrzymała nas policja i zabrała na komisariat, ja oraz
mój gospodarz mieliśmy nieprzyjemną rozmowę. Od tego dnia przez cały wyjazd mieliśmy
swoich „ochroniarzy”, którzy towarzyszyli nam
na każdym kroku.
Trudno nawet opowiadać o przykładach
okrucieństwa jakich dopuszczają się władze
na Saharze Zachodniej, są to często przykłady
skrajnego bestialstwa, z których przeciętny turysta czy podróżnik nie zdaje sobie sprawy. Marokańska policja jest wyjątków brutalna, szczególnie wobec ludności mieszkającej w obozie
dla uchodźców. Któregoś dnia obserwowałem
z ukrycia manifestację uliczną, to co widziałem
na ulicach przypominało sceny z naszego stanu
wojennego.
Najbardziej bolesne jest to, że ci ludzie w swoim miejscu, swoim kraju są tłamszeni i prześladowani. Tak naprawdę nie mają tam żadnych
praw. Nie ma żadnej instytucji do której mogliby
się odwołać, zgłosić. Samowola władzy nie ma
żadnych ograniczeń.
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fot. B.Sabela

Widok na dzielnicę marokańską, w dole widoczna siedziba misji ONZ

W jednym z wywiadów wspomniałeś o murze,
który zauważyłeś na mapach, a który naprowadził Cię na ślad tematu Sahary Zachodniej.
Tak, jest to mur dzielący Saharę Zachodnią –
tereny okupowane oraz tzw. tereny wyzwolone,
kontrolowane przez POLISARIO – czyli ruch
ruch narodowo-wyzwoleńczy ludności Sahrawi.

Mur ma 2.700 km długości i jest zbudowany głównie z ziemi oraz piasku, jest więc
rodzajem wału. Dla dodatkowej ochrony
jest otoczony okopami, milionami min. Stacjonuje tam 120 tysięcy żołnierzy. Jest to,
po Murze Chińskim, największa fortyfikacja zbudowana kiedykolwiek przez człowieka.
Uważasz, że ta sytuacja może się zmienić, że
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Bartek Sabela

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar

ktoś jest w stanie interweniować, pomóc tym
ludziom?

fot. B.Sabela

Tak, rozwiązanie tej sytuacji byłoby proste i leży
w rękach społeczności międzynarodowej, czyli
ONZ, które jest obecne na terenach Sahary Zachodniej od 1991r. Jednak winę za to co
tam się dzieje ponosi właśnie niestety ONZ.
Jeśli tylko pojawiłaby się wola polityczna ze strony np. USA to możliwe jest rozwiązanie konfliktu
wkrótkimczasie.SamoMarokojesttaknaprawdę
państwem bardzo słabym, wystarczyłaby stanowcza decyzja ONZ, aby się stamtąd wycofali. Niestety na ten moment brak takiej woli.
Misja MINURSO ONZ w rejonie Sahary są jedyną misją ONZ, która nie ma mandatu monitorowania praw człowieka, trudno nawet określić do
czego sprowadza się tam jego rola. Wstrząsające
rzeczy dzieją się niemal na oczach członków
misji, kiedy zaczynają się demonstracje auta
ONZ zjeżdżają na bok, siedziba misji ONZ
znajduje się w odległości około 500 metrów od
tamtejszego tajnego więzienia.
Widzę więc że zapowiada się kolejna, jeszcze
bardziej wstrząsająca książka. Kiedy planujesz
jej wydanie?
Tak, piszę powoli książkę, zbieram materiały,
w odróżnieniu od pierwszej „Może (morze)
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Urga, mała miejscowość rybacka nad Aralem
wróci”, która miała wymiar proekologiczny ale też pokazywała reżim jaki panuje w
Uzbekistanie, kolejna będzie nastawiona na
zaprezentowanie sytuacji politycznej na terenach okupowanych przez Maroko,

pokazanie dramatu, jaki rozgrywa się w
ostatniej afrykańskiej kolonii. Myślę, że na wiosnę 2015 książka powinna być gotowa.
Dziękuję za rozmowę.
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W Dubaju
jak w Raju
Co mogło mnie ciągnąć do tego
miasta, które słynie z blichtru i szyku?
Niewiele. Ze zwykłej ciekawości
świata wliczałam Dubaj jako przystanek w drodze na Sri Lankę czy
może do Tajlandii, lecz nigdy nie był on
moim głównym celem na mapie.

fot. D.Durtan / Dubaj
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W Dubaju
jak w Raju
Jeszcze kilka lat temu, kiedy pomieszkiwałam
w USA (trochę na Florydzie, trochę w Nowym
Jorku), Dubaj był ostatnim miejscem na ziemi
do którego chciałam pojechać.
Nowy Jork, jak z filmów Woody Alena, trochę
neurotyczny, zabiegany, dynamiczny, pełen
życia, doskonałej sztuki i wspaniałych ludzi
wydawał mi się wymarzonym miejscem. Nie
spodziewałam się wówczas nagłej wyprowadzki, a już na pewno nie do Emiratów Arabskich.
Co mogło mnie ciągnąć do tego miasta, które
słynie z blichtru i szyku? Niewiele. Ze zwykłej
ciekawości świata wliczałam Dubaj jako przystanek w drodze na Sri Lankę czy może do
Tajlandii, lecz nigdy nie był on moim głównym
celem na mapie. Traf chciał, iż przyszło mi w
tym mieście zamieszkać i po blisko trzech
latach poczuć się tu niemal jak w domu. Jeszcze
przed przyjazdem do Dubaju słyszałam o legendach krążących wokół dynamicznie rozwijającego się emiratu. Widziałam ludzi popadających w stan gorączkowy na myśl o wizycie w
tym bliskowschodnim „raju” , zbudowanym za
pieniądze z przemysłu rafineryjnego.

Globtroter.pl Inspiracje

fot. D.Durtan / Burj Al Arab

Dzisiaj dosyć często słyszę pytanie od przyjaciół,
zarówno w kraju jak i za granicą: „to jak to tak
naprawdę jest w tym Dubaju?”. Odpowiadam
szybko na standardowe pytania: nie, nie muszę
nosić burki ani na co dzień ani od święta. Emiraty to nie Arabia Saudyjska, kobiety mogą tu
prowadzić samochody, alkohol jest dostępny,
a i z wieprzowiną nie ma problemu. Poza tym
muszę przyznać, że rzeczywistość nie odbiega
bardzo od pogłosek. Białe tygrysy jeżdżące w
autach na siedzeniu pasażera, luksusowe samochody z karoserią wykończoną kryształami
Svarowskiego, rachunki przekraczające 10,000

dolarów za nocleg w siedmiogwiazdkowym
hotelu, najdroższy deser na świecie*, sztuczne
wyspy w kształcie palm widoczne z kosmosu
o łącznej planowanej długości linii brzegowej
ponad 520 km., sztuczny stok narciarski, no i
oczywiście, najwyższy budynek świata (828 m.)
- to wszystko oraz znacznie więcej można
zobaczyć w Dubaju.
Kolorowy zawrót głowy
O czym pogłoski zwykle nie wspominają, to
niesamowita różnorodność kulturowa mieszkańców Dubaju. Nie wszyscy bowiem wiedzą
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o tym, że miejscowi Arabowie stanowią tu zaledwie ok. 11% populacji. Reszta ludności to emigranci z całego świata – ponad 200 narodowości
funkcjonuje obok siebie na terenie Emiratów.
I chociaż znakomita większość pochodzi z Indii,
Pakistanu, Bangladeszu czy Filipin, brak tu jednolitej dominującej kultury. Już na lotnisku
oraz w najbardziej „ludnych” dzielnicach np.:
Bur Dubai czy Deira możemy obserwować
kolorowy tłum obcokrajowców w tradycyjnych
strojach z Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji,
gdzieniegdzie migają również blade łydki
Europejczyków.
To właśnie w Dubaju uczę się wyjątkowej otwartości kulturowej. Dowiedziałam się tu m.in. o
zjawisku zwanym z angielska: Third Culture Kid
(TCK). Termin ten dotyczy osób wychowanych
w oderwaniu od środowiska i kultury własnych
rodziców. Większość naszych przyjaciół mieszkających w Dubaju posiada już drugi lub trzeci paszport i rozmawia co najmniej dwoma lub
trzema językami. Przy naszym świątecznym
stole (tak, robimy tu imprezy świąteczne ze
świeżą, jodłową choinką w roli głównej) znajdują
się ludzie z całego świata. Często słyszymy komentarze: „U was to jak w ONZ!”, które oczywiście przyjmujemy jako komplement.
Przyzwyczailiśmy się już z mężem, aby nie
oceniać książki po okładce. Cechy zewnętrzne
nie zawsze świadczą o pochodzeniu człowieka.
Jeden z naszych przyjaciół mówiący z bry-
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tyjskim akcentem, ma imię sugerujące japońskie korzenie, wychowywał się w Hongkongu, ale jego przodkowie pochodzą z Austrii.
Dla urodzonych globtroterów to prawdziwy raj.
Do normy należą dyskusje z przyjaciółmi przy
stole o odległych zakątkach świata i życiu w
Bangladeszu czy Limie, lub opowieści o niedawno odwiedzonych egzotycznych krajach.
Nie dziwi tu nikogo weekendowa wycieczka
do Nepalu, Etiopii czy Sudanu. Ludzie którzy
złapali „nomadycznego bakcyla” odnajdują się
w Dubaju znakomicie. Nowopoznani przyjaciele
często zbyt szybko zwijają żagle i odpływają do
nowych portów.
Moja pustynia
Niezbyt wiele czasu zajęło mi typowe zadomawianie się w tym pustynnym mieście. Tuż po
przyjeździe do Dubaju mój język wzbogacił się
bardzo szybko o powiedzonka wzięte z języka arabskiego. Wtrącenia typu „jalla habibi”
(chodźmy przyjacielu), „inszalla”(jak bóg da),
„mabrook!” (gratulacje!), „halas!” (dosyć!) nadają barw codziennym rozmowom. Również
mój jadłospis rozszerzył się o popularne dania
kuchni lewantyńskiej. Bez zająknięcia zamawiam baba-ganoush, tabouleh czy szisz-tałuk.
Ni z tego ni z owego stałam się „ekspertem” w
dziedzinie tahini (pasta sezamowa używana do
przyrządzania potraw arabskich) i wiem gdzie
serwują najlepszy zatar-manakeesh (placek

fot. D.Durtan / LIWA pustynia i 300m wydmy
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chlebowy z mieszanką ziół na bazie tymianku,
oregano i sezamu).
Brak tradycyjnego systemu adresowego w Emiratach Arabskich nie jest już dla mnie problemem. Szukanie adresu za pomocą punktów
orientacyjnych typu hotel, charakterystyczny
wieżowiec czy dom handlowy weszło mi w
krew i przestałam się już gubić. Dzięki temu
nie muszę wyjeżdżać pół godziny wcześniej na
umówione spotkanie. Nauczyłam się również
jak rozmawiać z taksówkarzami aby uniknąć
popularnych pomyłek i wiem dokładnie jak
wytłumaczyć np. lokalizację restauracji znajdującej się pomiędzy dwoma hotelami o tej samej
nazwie „The Address”.
Zadomowiłam się tu już na tyle, że podobnie jak
wielu mieszkańców Dubaju, władcę emiratu nazywam w zdrobnieniu „Szejk Mo” (skrót od pełnego nazwiska: Szejk Mohammed bin Rashid
Al-Maktoum). Nasz Szejk dba o rozwój miasta i
doskonałe zewnętrzne stosunki dyplomatyczne,
a jego administracja dokłada wszelkich starań,
aby standard życia rósł nie tylko dla zamożnych
ekspatriantów, ale również dla średniej i robotniczej klasy imigrantów. Szejk Mo, w paternalistycznym tonie przypomina często swoim
rodakom o okazywaniu należytej wdzięczności
„anonimowym żołnierzom”, jak nazywa robotników budujących miasto od podstaw.

fot. D.Durtan / Wielbłądy przemiarzające pustynie w ZEA widok z balonu
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Tylko w Dubaju
Pod hasztagiem #OnlyInDubai można
znaleźć w Internecie ciekawostki o życiu
w Dubaju. Należą do nich m.in. zdjęcia
samochodów policyjnych marki McLaren
czy Lamborghini, wielbłądy przebiegające
ulicę w centrum miasta, bankomaty ze
sztabkami złota etc. Widok skąpo ubranych
panienek wśród tłumu odzianych w tradycyjne stroje miejscowych Arabów już mnie
nie dziwi ani na plaży, ani w domach handlowych.
To, że zimą marzniemy kiedy temperatura
spadnie w okolice 20°C i większość restauracji z tarasami oferuje klientom koce lub
co najmniej ogrzewające lampy gazowe, a
36°C latem wydaje się pięknym dniem na
spacer w parku, stało się już normą. Jedną
z wygód, bez których trudno mi sobie wyobrazić życie w Dubaju, jest darmowa dostawa zakupów do domu. Przez telefon można
tu zamówić niemal wszystko, łącznie z
lekami z całodobowej apteki.
Do tej pory trudno mi się przyzwyczaić,
że piątek jest tu dniem wolnym od pracy. Nieustannie przypominają mi o tym
prasowe zaproszenia na „wielkie żarcie”,
odbywające się tu masowo we wczesne
piątkowe popołudnia. Jest to tzw. „Friday
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Brunch”, należący do stałego repertuaru
każdej szanującej się restauracji. Jest to
osobliwy posiłek w formie niezwykle obfitego, nielimitowanego bufetu, gdzie alkohol leje się strumieniami. Najbardziej luksusowe restauracje oferują wówczas nawet
do 200 wyszukanych dań oraz nieograniczoną ilość szampana. Niestety już w niedzielę zaczyna się pracujący tydzień,
zatem tylko jeden dzień pozostaje na
odpoczynek piątkowym balowiczom.

AUTOR: Dominika Durtan
Dominika Durtan prowadzi wraz z mężem dwujęzyczny
(polsko-angielski) blog podróżniczo fotograficzny Natural Born Vagabond: www.naturalbornvagabond.com
Przewodnik po Dubaju autorstwa Dominiki Durtan
ukazał się w tym roku nakładem wydawnictwa
Bezdroża.

Moje weekendy zwykle wypełnia planowanie kolejnych podróży lub wycieczki
w nieznane do sąsiednich emiratów. Jedną z moich ulubionych miejscowych wycieczek jest wizyta na torze wyścigowym
wielbłądów w Al-Marmoom, gdzie tuż po
wschodzie słońca Beduini trenują młode
dromadery w długodystansowych biegach.
Lubię też czasem spędzić noc pod gwiazdami na pustyni. Kawa po arabsku i daktyle
na śniadanie smakują wtedy wyśmienicie.

*) jak powstaje najdroższy świecie, babeczka
owinięta płatkami jadalnego 23karatowego
złota, o nazwie Złoty Feliks można zobaczyć na
YouTube:
www.youtube.com/watch?v=JnqUws0LWNc
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Zapiski
powierzchownego
turysty /2/
Zaczyna się od chwili przyjazdu.
Na lotnisku w Hanoi zwarty tłumek
taksiarzy i agentów prywatnych firm
autobusowych własnymi ciałami
blokuje przejście na prawo...

fot. fotodrab / Wietnam, Hue Hue
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Zapiski
powierzchownego
turysty /2/
Przez długi czas, ba – przez niemal całą
azjatycką podróż – moja mizantropia pozostawała w uśpieniu. Przynajmniej częściowym.
Miejscowy ludek każdego odwiedzanego państwa budził we mnie uczucia ciepłe,
przepełnione zrozumieniem dla trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, i docenieniem
okazywanej przez lokalsów życzliwości.
Oczywiście zdzierali ze mnie kasę biorąc za te
same usługi znacznie więcej niż od współplemieńców, ale czynili to z wdziękiem, uśmiechem, i szacunkiem dla elementarnych zasad
międzynarodowego handlu detalicznego, głoszących: „żądaj kwoty z księżyca, pozwól zbić ją
o 75%, co i tak da ci znakomity zarobek, z udanej
transakcji niech cieszą się obie strony”. I pewnie
byłoby tak aż do szczęśliwego powrotu, gdybym
nie wpadł na pomysł odwiedzenia Wietnamu.

Sajgon
Powinienem nabrać podejrzeń już na etapie
załatwiania wizy. W porównaniu do innych
państw regionu jest niezwykle droga. Nawet
świeżo otwarty po latach izolacji Myanmar za-
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fot. fotodrab / Wietnam, Muong Lai
dowala się kwotą ok. 25 euro; podobnie wyglądają opłaty w Laosie, Indonezji czy Kambodży.
Wietnam żąda kokosów; w Berlinie wiza kosztuje 80 euro, w Warszawie – 80 dolarów, do
czego należy doliczyć przynajmniej tydzień
oczekiwania. W laotańskim Vientiane można
wyrobić ją od ręki, ale kosztuje to 70 dolarów.
My postanowiliśmy skorzystać z usług ambasady w birmańskim Rangunie, co okazało
się sporym błędem. Najpierw nasze kieszenie
gorzko zapłakały nad rachunkiem za taksówkę,
przeciskającą się przez śródmiejskie korki jak
krew przez tętnice emerytowanego miłośnika frytek. Potem kluczyliśmy po ciasnych uli-

czkach willowej dzielnicy w poszukiwaniu solidnego, neokolonialnego kompleksu domków,
mieszczących ambasadę Wietnamu wraz z sekcją wizową, do której można wejść z ulicy jak
do spożywczaka. Żadnej ochrony, żadnych pytań, po prostu czerwona flaga z żółtą gwiazdą i
sztandar Aseanu na wzór oldskulowych logotypów Igrzysk. Powinienem nabrać podejrzeń,
gdy przez dłuższy czas nikt nie pojawił się w okienku sekcji wizowej, mimo że godziny były jak
najbardziej biurowe. Czas zabijaliśmy z K. czytaniem propagandowych ulotek na temat praw
człowieka w Wietnamie, które są rzekomo idealnym melanżem francuskiej obywatelskiej tra-

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str18

ARTYKUŁ

ZAPISKI POWIERZCHOWNEGO TURYSTY /2/

dycji postrewolucyjnej, z osiągnięciami okresu
marksistowsko-leninowskiego. Podejrzeń jednak nie nabrałem, ba – ostro spierałem się z urzędnikami, kiedy się wreszcie pojawili, ze zwalistą
damą, prawdziwą kobietą za ladą, przekonującą
mnie, że najmniej tydzień, że o wizie miesięcznej
możemy zapomnieć, że najwyżej na dwa tygodnie… słowem cały misternie ułożony plan może
iść się kochać.
Dlaczego nie zmieniliśmy wtedy planu? Dlaczego nie odczytaliśmy tego jako znaku „zostańcie
w Myanmarze”? Ileż więcej byłoby wtedy miłych
chwil, ileż więcej dobra zagościłoby w moim mizantropijnym sercu. Zwyciężyła jednak ludzka
potrzeba konsekwencji. Jeszcze tego samego
dnia znaleźliśmy „tanią” opcję wizową. W Internecie działają niezliczone agencje turystyczne,
oferujące zdobycie w niedługim czasie urzędowego dokumentu, stwierdzającego że pan taki
to a taki ma prawo przekroczenia granicy wietnamskiej i uzyskania wizy. Wiele z tych biur to
oczywiście artyści scamu, kasujący pieniądze
od naiwnych turystów, a następnie rozpływający się w niebycie sieci, nam jednak udało się
trafić na uczciwych. Za 8 dolarów zdobyliśmy
zaproszenie, które następnie wręczyliśmy ponurym urzędasom na lotnisku w Hanoi, ubranym
w mundury o tak absurdalnym odcieniu zieleni,
że przez moment myślałem, że to nie prawdziwy
świat, a jakieś bardo, do którego trafiłem wskutek
nieszczęśliwego zbiegu wypadków (pogoda przy
lądowaniubyłaiściesmoleńska).Urzędasyskasowały od nas 45 dolarów, zatem wiza kosztowała
w sumie 53 – „tania” opcja i pozostała najdroższą
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w Indochinach. Ale to był dopiero początek.

Czas apokalipsy
Trafiłem kiedyś na ciekawe statystyki dotyczące odsetka powrotów turystów do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Liderem
jest Tajlandia, do której ponownie przybywa
ponad połowa odwiedzających. Wietnam jest
na szarym końcu z wynikiem 12%. Przed przyjazdem zastanawiałem się – skąd tak fatalny
wynik? Jest tam przecież mnóstwo zabytków,
pięknych gór, wspaniałe, niezwykle długie wybrzeże, wspaniałe jedzenie… No i ci przemili
ludzie, których w Warszawie mieszka bardzo
wielu, sprzedający tanie towary i oferujące
tanie usługi w sympatycznej atmosferze. Po
przyjeździe wiem już doskonale. Wietnam
jest krajem wyjątkowo antypatycznym, na dobrą sprawę gardzącym turystami, gdzie promiennemu uśmiechowi zwykle towarzyszy
chęć dokonania oszustwa, albo chociaż
oszustewka, siedlisko arcymistrzów scamu,
gdzie namiętność do pobierania cen z kosmosu sięga
poziomów niespotykanych.
Zaczyna się od chwili przyjazdu. Na lotnisku
w Hanoi zwarty tłumek taksiarzy i agentów
prywatnych firm autobusowych własnymi
ciałami blokuje przejście na prawo, wiodące
do parkingu, na którym swe miejsce znajdują pojazdy komunikacji publicznej. Łżą w
żywe oczy, że żadnych autobusów nie ma. Że

fot. Pietkagab / Wietnam, Binh Thuan, Mui Ne

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str19

ARTYKUŁ

ZAPISKI POWIERZCHOWNEGO TURYSTY /2/

nigdy nie było. Że były, ale rok temu wycofali. Że może i są, ale śmiertelnie niebezpieczne
i tam kradną, nie to co w naszej bezpiecznej
taksówce kosztującej tyle, co w Paryżu, albo
w naszym cudownym prywatnym autobusie kosztującym tyle, co podróż z Gdańska do
Rzeszowa. Kiedy już uda się odeprzeć ten atak,
przychodzi pora na zmierzenie się z konduktorem hanojskiego MPK. Ceny (szalenie niskie – 7 tysięcy dongów, a więc złotówka za
30-kilometrową podróż) są niby wypisane
na oknie autobusu, ale konduktor z chęcią
wyłudzi dodatkowe 10 czy 20 tysięcy „opłaty
bagażowej”, o której rzecz jasna żaden Wietnamczyk nigdy nie słyszał; żadnego z nich
nie obciąża się dodatkowo za przewiezienie
wielkiego wora ryżu, sprawdzałem, nasze plecaki za to zajmują niezwykle wiele miejsca i
trzeba je obciążyć dodatkową opłatą. Walkę z
konduktorami odbywaliśmy w każdym autobusie. Czy to Hanoi, czy Da Nang, czy Sajgon,
wszędzie wyłudzano pieniądze stosując różne
sztuczki, z izolacją od bagażu włącznie (po
wejściu umieszczamy bagaż podróżnego obok
kierowcy, po czym każemy płacić, odcinając
drogę powrotu do toreb, które za chwilę mogą
wylądować na ulicy – patent często opisywany w Internetach). „Opłata” była oczywiście
bez wyjątku wyższa od ceny biletu osobowego. Jak się bronić? Jak przed każdym wietnamskim scamem. Sposób jest tylko jeden –
drzeć japę, śmiać się, wymachiwać rękoma,
ogólnie – być niegrzecznym. Stosowaliśmy go
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intuicyjnie, ale słuszność takiego postępowania potwierdziła niedługo napotkana w trasie Austriaczka wietnamskiego pochodzenia. „Tu należy być niemiłym” – powiedziała.
„Im bardziej jesteś niemiły w negocjacjach
biznesowych, tym bardziej spada cena”.
I rzeczywiście, tak właśnie było. Ale czy można czuć się dobrze w kraju, w którym trzeba
być niemiłym?
W wielu restauracjach funkcjonują podwójne
karty dań – jedna dla miejscowych, druga dla
turystów, różniące się rzecz jasna cenami. Na
widok białych klientów kelner spróbuje ukryć
trefną kartę wietnamską, a jeśli się to nie uda – i

AUTOR: Michał Zygmunt
tak będzie próbował dopisać coś do rachunku.
Powszechne w innych krajach Indochin targowanie nie jest tu cenione; jesteś turystą,
masz białą gębę, znaczy – jesteś bogaty, płać!
Z ceny paryskiej można co najwyżej zejść do
madryckiej, i to tyle. W hotelu, nawet całkiem
przyzwoitym (z przyczyn budżetowych trzech
gwiazdek nie zdarzyło mi się przekroczyć)
obsługa będzie próbowała robić najbardziej
niezrozumiałe wałki. W ciągu dwóch zaledwie
dni na wyspie Phu Quoc w jednym dobrym,
wysoko ocenianym hotelu okłamano mnie
dwukrotnie co do rezerwacji oraz rzekomego
braku wolnych pokoi, w drugim zaś, opłaco-

fot. Pietkagab / Wietnam, Binh Thuan, Mui Ne
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nym z góry, i to opłaconym słono, recepcjonistka bez żenady próbowała mi wmówić, że
pokój z dwoma małymi łóżkami i bez okna to
zarezerwowany przeze mnie „pokój z dużym
łóżkiem i widokiem na miasto”. Twierdziła,
że ten pokój ma widok tylko w nazwie, że tak
właśnie wygląda, a poza tym innych pokoi
nie ma. Dopiero uniwersalna metoda „bądź
niemiły, krzycz, żądaj” sprawiła, że magicznie
się znalazły. Jakiś kłopot pojawiał się zawsze.
W Hoi An ignorowały nas sprzątaczki,
właścicielka hotelu kłamała, że nie ma
miejskiego autobusu do stacji kolejowej, by
sprzedać nam kosmicznie drogi własny transport, w Mui Ne próbowano wcisnąć mi, że nie
ma pokoju bez grzyba porastającego wszystkie ściany łazienki (oczywiście był, oczywiście wystarczyło zrobić aferę)… Gdyby takich
sytuacji było tylko kilka, gdyby większość
napotkanych lokalsów była miła i życzliwa…
wtedy uznałbym, że po prostu czasem spotykał mnie pech. Niestety, oszustwa, scamy
i zawyżanie cen zdarzały się codziennie.
Przez miesiąc, jaki spędziłem w Wietnamie, do
nieprzyjemnych sytuacji doszło kilkadziesiąt
razy. Dodajmy do tego przereklamowane
jedzenie (jak można łączyć krewetki ze
schabem?), brudne plaże (tylko Phu Quoc jest
naprawdę czyste, ale i drogie jak pierun), i bliskość wspaniałej, taniej, życzliwej konkurencji w postaci Laosu, Kambodży czy Tajlandii, a
dwunastoprocentowy wskaźnik powrotów turystów stanie się całkowicie zrozumiały.
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Good morning, Vietnam
W morzu minusów nie mogą jednak utonąć
nieliczne plusy. Drogowskazem dla władz
Korei Północnej i administratorów Placu
Niebiańskiego Spokoju może być mauzoleum
Ho Chi Minha, otoczone wielkim placem z jednej i wspaniałym ogrodem z drugiej. Miejsce
spoczynku Przewodniczącego jest symbolem
skromności, jaką Ho Chi Minh okazywał za życia. Najpierw należy stanąć w długiej kolejce,
ciągnącej się przez zielone ogrody, potem grupami podchodzi się do patrolu wojskowego w

AUTOR: Michał Zygmunt
pięknych, białych mundurach, którego dowódca salutuje odwiedzającym i nadając powolne,
stateczne tempo prowadzi ich przez czerwony
dywan do wnętrza budyneczku. Tam, gdzieś
w jego trzewiach, w malutkim pomieszczeniu,
spoczywa ciało Ho Chi Minha, otoczone wartą
honorową, na tle splecionych flag: wietnamskiej
i ruchu komunistycznego. Ten skromny widok
powinien zawstydzić Koreańczyków, trzymających swych wodzów w ogromnym pałacu ociekającym złotem, powinien wprawić w konfuzję
Chińczyków, którzy dla Mao wznieśli gigantyczną budowlę w miejscu prastarej bramy. Zachwyca też miasteczko Hoi An, położone w

fot. Pietkagab / Wietnam, Binh Thuan, Mui Ne
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AUTOR: Michał Zygmunt

pobliżu centralnej metropolii Da Nang, kilka kilometrów od całkiem przyzwoitej plaży (choć woda
pod koniec lutego dość zimna). Zwane „miastem
krawców”, wypełnione dziesiątkami niedrogich
i naprawdę dobrych zakładów krawieckich , kawiarenkami, nadrzecznymi barami, jest jednym
z najsilniejszych turystycznych magnesów
Wietnamu i jego nasłynniejszych miejsc. W centrum tkwi nieoczekiwany ślad polski – pomnik
zażywnego brodacza o urodzie Bogusza Bilewskiego, który faktycznie jest Polakiem. Inżynier Kwiatkowski, zwany Kazikiem, jest w Hoi
An symbolem polskości i prawdziwym bohaterem. To jego pracom miasto zawdzięcza obecność na liście UNESCO i dzisiejszy
napływ turystów, dający godne życie jego
mieszkańcom. Zdrowa duma z polskości zawsze na propsie, zwłaszcza chwilę po kolejnym
oszwabieniu przez łakomego na forsę lokalsa.
Tak, Wietnam to kraj z wielkim potencjałem.
Może stać się turystycznym rajem, najpierw
jednak musi dostosować ceny do regionalnego
poziomu, obsługę klientów nieco nawet ponad
ten poziom, i zrozumieć, że oszustwo, podobnie jak kłamstwo, ma niezwykle krótkie nogi.
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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Dlaczego
Bornholm?
Piąta pod względem wielkości duńska wyspa jest zarazem jednym
z najcieplejszych miejsc na Bałtyku.
Na Bornholm przyciąga naszych rodaków także niewielka odległość wyspy
od polskiego wybrzeża.

fot. B.Sadulski / Bornholm
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Dlaczego
Bornholm?
Piąta pod względem wielkości duńska wyspa
jest zarazem jednym z najcieplejszych miejsc
na Bałtyku.
Na Bornholm przyciąga naszych rodaków
także niewielka odległość wyspy od polskiego
wybrzeża – to niecałe sto kilometrów, które w
sezonie można pokonać płynąc promem z Kołobrzegu lub Świnoujścia. Krótka morska wyprawa nie przynosi obłędnych wrażeń. Atutami
Bornholmu nie są egzotyczność i nadmiar
atrakcji, lecz typowo skandynawska oszczędność (czy raczej: minimalizm) i jedność. Na tak
małej przestrzeni ludzie przez wieki koegzystencji zmuszeni zostali niejako do wypracowania mechanizmów opartych na współdziałaniu
i wzajemnej uprzejmości.
Jednocześnie na Bornholmie nie dominują
sztywne konwenanse, ale zwykła życzliwość,
ułatwiająca nie tylko zwiedzanie i poznawanie wyspy, ale też codzienne funkcjonowanie.
Skandynawska wspólnota obejmuje nie tylko
stosunki międzyludzkie, ale też funkcjonowanie
w zgodzie z przyrodą. Lata świetności wyspy
związane były z rozwojem przemysłu rybołówczego, chylącemu się dzisiaj ku upadkowi.
Trwałym znakiem tamtych czasów i symbo-
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fot. B.Sadulski / Bornholm
lem wyspy są jednak liczne wędzarnie (pierwszą zbudowano w 1866 roku) porozrzucane
po wyspie – wiele z nich jest nadal czynnych
i oferuje słynne „słońce nad Gudhjem”, czyli
ryba serwowana na kromce ciemnego, żytniego
chleba, z rzodkiewką, szczypiorkiem, surowym
żółtkiem i cebulą. Nawet, jeśli część ryb łowiona jest z dala od wyspy, to nigdzie nie będą one
smakowały tak, jak w Gudhjem czy Svaneke.
Naturalne piękno bornholmskiego krajobrazu,
przypominającego nieco nasz Beskid Niski, nie
zostało zanieczyszczone przez człowieka. Porozrzucane po wyspie farmy, fermy i go-

spodarstwa wydają się tak samo naturalne, jak
wzgórza i zagajniki. Właściciele wielu z nich nie
koncentrują się już na uprawie roli, lecz raczej
na sprzedaży miodu czy wyrobów rzemiosła
artystycznego: głównie z ceramiki i szkła. Poza
tym niewątpliwie dbają o swoje domostwa i
otoczenie ze skrupulatnością i umiarkowaniem, co sprawia, że wyspa przypomina nieco
wciąż żywy skansen – z naciskiem na „wciąż”,
bowiem w związku z upadkiem przemysłu
rybołówczego, wiele interesujących nieruchomości wystawiono na sprzedaż. Mieszkańcy
jednak nie próżnują – pojawiają się wręcz
nowi, rezygnujący z kosztownego życia w kon-
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tynentalnej części kraju, i przeprowadzają się
na Bornholm. Na wyspie produkuje się sery,
smaczne wina musujące, w Svaneke ważysię
kilka rodzajów piwa, a także cukierki lukrecjowe
i karmelki. To sprawia, że wyspa jest niemalże
samowystarczalna. Tym, co najbardziej przyciąga turystów, jest niezwykle wygodna sieć tras
rowerowych, których łączna długość wynosi
200 kilometrów (o 50 więcej, niż w Krakowie).
Prowadzą one – wygodnie, czasami z dala od
głównych dróg, przez pola i lasy, wzdłuż nasypów, służących niegdyś kolejom – od
atrakcji, do atrakcji. A tych na wyspie nie brakuje. Na północy znajdują się największe w
tej części świata ruiny średniowiecznych fortyfikacji – zamek Hammershus jest jedną z
największych atrakcji wyspy, ściągającym na
nią dziesiątki turystów. Sielankowy charakter
bornholmskich pól i liczne architektoniczne
cuda sprawiają, że Bornholm przypomina
bardziej tolkienowskie Śródziemie, niż wyspę w
północnej Europie. Stare młyny, szkockie krowy,
skaliste wybrzeża i liczne zabytki czynią z Bornholmu żywy pomnik natury, kultury i minimalizmu tej części świata. Czas tutaj zwalnia,
umysł odpoczywa.
Ściągającą uwagę nie tylko turystów, ale i
naukowców atrakcją są rotundowe kościoły
obronne. Ich ilość oraz czas powstania są ewenementem na skalę światową, z ich powstaniem wiąże się wiele legend, włącznie z tą,
według której jedna z nich skrywa skarb templariuszy. Wszystkie cztery są znakomicie zach-
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owane, chociaż najstarsza z nich powstała w XII wieku. Bornholm to jednak przede
wszystkim cuda natury: piasek na plażach w
okolicy Dueodde uchodzi za najdrobniejszy i
najczystszy na świecie, i w przeszłości stosowany był do wypełniania klepsydr. Wysokie klify
(nawet do 80 metrów) na północy i zachodzie
może nie przypominają tych w Norwegii, ale
robią wielkie wrażenie. To wszystko i znacznie,
znacznie więcej można zobaczyć w ciągu jednodniowej, wyczerpującej wycieczki rowerowej, lecz tak intensywne atrakcje na tak małej
przestrzeni warto sobie dawkować. Cały dzień
można spędzić w stolicy wyspy – Ronne, gdzie
znajduje się wyjątkowo urokliwa starówka, dwa
place, przy których umiejscowiono największe
sklepy na wyspie, a także Dom Muzyki, gdzie w
sezonie odbywają się liczne koncerty, czy Muzeum Bornholmu, z interesującą ekspozycją stałą
poświęconą historii wyspy, oraz z ciekawymi
wystawami czasowymi, a także najmniejszy
na wyspie budynek. Na samo włóczenie się po
niewielkich miasteczkach północno-wschodniego wybrzeża warto poświęcić dzień czy
dwa, bo chociaż trudno się w nich zgubić, to
zawsze można na coś natrafić: na interesującą
galerię, piekarnię czy zwykłą, tak niecodzienną
przecież ludzką życzliwość.

Bartosz Sadulski - poeta, dziennikarz, autor przewodników
po Malcie i Bornholmie wydanych w serii Pascal Lajt.

fot. B.Sadulski / Bornholm
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GALERIA - Ludzie w obiektywie podróżnika

INDIE Rajasthan Jodhpur

POLSKA pld-wsch Lubelskie

NEPAL Lumbini

MONGOLIA Ułan Bator Klasztor Gandan

SRI LANKA Anuradhapura

MYANMAR Shan Shan
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AUTOR: oleandra
www.globtroter.pl
I miejsce w konkursie
Doskonały, chociaż bardzo prosty kadr
i pięknie nasycone kolory. Kompozycja zdjęcia oczarowała nie tylko jury
konkursu, ale także globtroterów.

INDIE Rajasthan Jodhpur
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AUTOR: Bo1
www.globtroter.pl
I I miejsce w konkursie
Dobre portrety wyrazistych twarzy
zawsze robią na nas ogromne
wrażenie. Wtedy nie jest ważne czy
wykonano je na innym kontynencie
czy też tuż za rogiem.

POLSKA pld-wsch Lubelskie
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AUTOR: turkus
www.globtroter.pl
III miejsce w konkursie
Nepal przyciąga wielu z nas klasztory budzą zainteresowanie, a
mnisi zatopieni w lekturze skłaniają
do zadumy.

NEPAL Lumbini
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AUTOR: Antoni
www.globtroter.pl
wyróżnienie w konkursie
Tego zdjęcia nie sposób zapomnieć
– jego naturalność i kontrast tworzą
interesującą mieszankę.

MONGOLIA Ułan Bator Klasztor Gandan
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AUTOR: colmar
www.globtroter.pl
wyróżnienie w konkursie
Oszczędność kolorów potrafi dać
niesamowity efekt. Czasami tak
niewiele wystarczy aby zdjęcie łapało
za serce.

SRI LANKA Anuradhapura
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AUTOR: nitkaska
www.globtroter.pl

Nawet jeśli wspomnienia z podróży
powoli zacierają się, to takiego
uśmiechu nie da się zapomnieć.
Nietrudno więc zrozumieć dlaczego wielu z globtroterów podróżuje
właśnie dla ludzi spotykanych
podczas podróży.

MYANMAR Shan Shan
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GALERIA Moje Indie

INDIE Delhi

INDIE Bihar Bodhgaya

INDIE Uttar Pradesh Agra

INDIE Varanasi

INDIE Tamil Nadu Tiruchendur

INDIE Karnataka Badami
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AUTOR: ZZ
www.globtroter.pl

Niemal każdy portret wykonany podczas podróży po Indiach przekonuje, że
podróże to przede wszystkim zbliżanie
się do ludzi żyjących w odmiennych,
dla nas czasami niezrozumiałych
kulturach.

INDIE Delhi
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AUTOR: kasy1
www.globtroter.pl

Nie sposób nie wrócić z Indii z
portretami, które na długo zapadają
w pamięć i niemal zmuszają do
wpatrywania się w oczy człowieka,
którego życie wydaje się nam tak
inne, tak egzotyczne.

INDIE Bihar Bodhgaya
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AUTOR: monia7
www.globtroter.pl

Indie urzekają kolorami i pozytywną energią. Mimo wielu zastrzeżeń
przyzwyczajonych do czystości
i innych standardów życia Europejczyków, nikt nie zaprzeczy, że dla
tych barw warto tam powracać.

INDIE Uttar Pradesh Agra
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AUTOR: anowi-7
www.globtroter.pl

Dla części globtroterów Indie to
podróż w celu rozwijania duchowości.
W odwiedzanych miejscach i w
napotkanych ludziach, szukają tego,
co tak trudno dostrzec w codziennym
życiu człowieka Zachodu.

INDIE Varanasi
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AUTOR: turkus
www.globtroter.pl

Ktoś powiedział, że Indie albo się kocha,
albo nienawidzi, ale na pewno trudno
pozostać wobec nich obojętnym.
Trudno nie zgodzić się z tymi słowami.

INDIE Tamil Nadu Tiruchendur
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AUTOR: Atamanka
www.globtroter.pl

Po raz kolejny kolory łagodzą surową
codzienność, w jakiej żyją kobiety
Wschodu. Doświadczony fotograf
i wnikliwy obserwator potrafi wydobyć z ich szarej codzienności
wspaniałe barwy.

INDIE Karnataka Badami
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RECENZJA
WYSPY WARTE
ODKRYCIA
Anne-Claire
Meffre
Wydawnictwo
Arkady

WYSPY WARTE
ODKRYCIA
Miłośnikom podróży, natury i niepoprawnym
marzycielom polecamy wspaniale wydaną
książkę Wydawnictwa Arkady!
Wyspy bez wątpienia zajmują osobne miejsce
w wyobraźni zbiorowej. Sprzyjają marzeniom i
ucieczce od codzienności. To zadziwiające i
ulotne mikroświaty, uprzywilejowani świadkowie
wstrząsów tektonicznych planety. Ich kruchość,
wyjątkowe krajobrazy, niezwykłe ekosystemy

AZJA
ŚRODKOWA
Artiom
Rusakowicz
Wydawnictwo
Bezdroża

Blisko sześćdziesiąt wysp i archipelagów – wybranych z uwagi na swe piękno – ofiarowuje
miłośnikom żeglarstwa, nurkowania i podróżowania wszystkie swe bogactwa.

AZJA
ŚRODKOWA
Przewodnik „Azja Środkowa. Kazachstan,
Uzbekistan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan” to nowość w ofercie Wydawnictwa
Bezdroża.
Azja Środkowa od czasów starożytnych
przyciągała
podróżników
i
kupców.
Współcześnie równie mocno ekscytuje, kusi
i uzależnia wszystkich ciekawych świata,
zwłaszcza tych, którzy lubią zapuszczać się
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i odrębna i pasjonująca kultura czynią je kamieniem probierczym wielkich zjawisk naszych
czasów. Warto pamiętać, że ich los najbardziej
zależy od delikatnej równowagi planety. Historia
wysp zamieszkanych przez ludność tubylczą lub
potomków kolonistów i niewolników, odkrywanych przez Krzysztofa Kolumba i Jamesa Cooka, fascynuje, a także ujawnia wielkie
przemiany,
którym
ulegał
świat.

na jego peryferie. Tu postsowiecki Wschód
zderza się z baśniowym Orientem. Przyroda –
dosłownie – nie ma granic. Mozaika kultur
onieśmiela, a skarby starożytnych miast –
Chiwy, Samarkandy i Buchary – mogą
przyprawić o zawrót głowy.
Przewodnik poprowadzi czytelników po
krainach niebosiężnych gór, setek dzikich rzek
i jezior, bezkresnych stepów, pustyń i pastwisk.
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RECENZJA
Hugh
Thomson

BIAŁA
SKAŁA

Wydawnictwo
Czarne

W czerwcu nakładem Wydawnictwa Czarne
ukazała się „Biała skała” Hugha Thomsona.

BIAŁA SKAŁA

Autor w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku po raz pierwszy pojechał do Peru. Miał
wówczas dwadzieścia lat i chciał odnaleźć
inkaskie ruiny Llactapata, które już kiedyś
odkryto, a potem znów ślad po nich zaginął.
Ruiny zarosła dżungla i od kilkudziesięciu lat
nikt nie potrafił ich odnaleźć. W taki sposób

TWÓRCZE UJĘCIE
NATURY
I KRAJOBRAZU
Brenda
Tharp
Wydawnictwo
Helion
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TWÓRCZE
UJĘCIE
Dzięki książce wydanej przez Helion możecie
zdobyć wiedzę, która rozwinie zdolność “widzenia” świata w poruszających kadrach.
Jeśli marzycie o tym, aby zamknąć w obiektywie piękno oglądanych krajobrazów, stworzyć
poruszające portrety dzikiego życia, to książka Brendy Tharp, fotografki dzikiej przyrody,
jest właśnie dla Was! Książka pomoże odkryć
pokłady własnej kreatywności, a studiowanie

zaczęła się fascynacja Thomsona kulturą Inków i historią Ameryki Południowej.
W ciągu następnych lat wielokrotnie wracał na ten kontynent, przemierzał kolejne
szlaki, poszukiwał zagubionych osad i starał
się dociec, ile prawdy jest w powszechnych
wyobrażeniach na temat cywilizacji Inków.
Na wielbicieli porywających historii opowiadających o zdobywcach i odkrywcach, awanturnikach i podróżnikach czeka wspaniała
lektura!

tajników twórczej kompozycji czy umiejętnego
wykorzystania światła bez względu na zastane
warunki, umożliwi poznanie niezwykłych technik, które zwiększą siłę oddziaływania zdjęć.
Brenda Tharp w przystępny sposób wprowadza
w arkana fotografii krajobrazów i natury. Dzięki jej cennym wskazówką unikniecie sytuacji,
kiedy jeden niedograny element, np. zła kompozycja ujęcia, przeistoczy fotografię w banalne
zdjęcie rodem z albumu przeciętnego turysty. To
bowiem, co czyni tę fotografię tak interesującą
- nieprzenikniona różnorodność i nieprzewidywalność dzikiej przyrody - jest jednocześnie jej
największym wrogiem.
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