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OD REDAKCJI
Co łączy Suraż i Nowy Jork? Pewnie
nic poza tym, że o obydwu miejscach przeczytacie w nowym numerze magazynu „Globtroter. Inspiracje”.
O tym pierwszym w kontekście miejsc
na wschodzie Polski, które warto
odwiedzić, a które leżą często turystycznym odłogiem, napisał dla nas Bartek
Szaro. Wspólnie z Patrykiem Świątkiem
przekonuje on na swoim blogu paragonzpodróży.pl że bycie globtroterem
może być tanie, a egzotyka może kryć
się za rogiem. Albo po drugiej stronie rodzinnego
kraju,
co
szczególnie
promuje na swoim blogu polskabe.pl,
poświęconemu zwiedzaniu dawnych
zaborów rosyjskich, których atrakcje
do dzisiaj wydają nam się (niesłusznie!)
drugorzędne. Po drugiej stronie globusa znajduje się Nowy Jork, który
z nieco innej perspektywy opisała
dla nas Halina Jasonek. Nie jest to
miejsce jak z amerykańskiego snu albo
filmu Woody’ego Allena, bowiem Halina podążała raczej za swoim nosem
i intuicją, niż popkulturowymi kliszami czy popularnymi przewodnikami.
Właśnie takie podejście umożliwia
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nowe spojrzenie na miejsca, o których
tylko pozornie nic nowego nie można napisać. Jesteśmy zdania, że jednak można nie tylko wgryźć się jeszcze
w Wielkie Jabłko, ale i na nowo
odkrywać Amerykę. Także Łacińską.
Wzruszający tekst o panamskim szpitalu dla zwierząt napisała dla nas podróżniczka Anita Demianowicz. Jesteśmy z niego szczególnie dumni, bo
wreszcie na naszych łamach znalazło
się miejsce dla zwierzaków, będących
przecież tak samo nieodłącznym elementem podróży, jak napotykani ludzie
i odwiedzane miejsca. Znacznie częściej
są jednak ofiarami ludzkiej ingerencji
w przyrodę, niż bohaterami opowieści
z podróży. Mamy zamiar wracać do tematu
tak,
jak
wciąż
dopytujemy naszych rozmówców: jak podróżować? Jak się zachowywać w
nowych, obcych miejscach i kulturach?
W tym numerze te i inne pytania zadaliśmy Mai Sontag, autorce książki
„Majubaju, czyli żyrafy wychodzą
z szafy”. Dla niej podróż to stan
świadomości, wrażliwej otwartości
oraz ciekawości. Jej praktyczny po-

dejście jest nam wyjątkowo bliskie. Podobnie jak ona uważamy, że nie trzeba
nigdzie wyjeżdżać, aby zwolnić i żyć
w pełni. „Wystarczy tylko wylogować
się do życia w Realu”. Tylko wtedy nie
moglibyście czytać „Inspiracji”. Jeśli już jechać, to z pełną świadomością gdzie, lecz z niekoniecznie gotową odpowiedzią na pytanie „po co?”.
Tylko jej brak gwarantuje zaskoczenie.
Bartosz Sadulski
PS. Obiecywaliśmy, że tekst Roberta Stockiego
ukaże się w trzech częściach, jednak podobał
on się nam tak bardzo, że zupełnie poza naszą
świadomością opublikowaliśmy go w całości.
Nieszczególnie się wstydzimy za tego chochlika.
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Maja
Sontag
Książka Mai Sontag „Majubaju, czyli żyrafy wychodzą z szafy” to jedna z najbardziej wciągających lektur podróżniczych wydanych w tym
roku. Autorka barwnie pisze nie tylko o pięknych
miejscach, ciekawych spotkaniach i emocjonujących przygodach, ale uwodzi też dowcipem
i człowiek aż żałuje, że na kartkach książki nie
ma przycisku „share”.
Piszesz że „Majubaju to filozofia życia realizowana w podróżach. Stan świadomości, wrażliwej
otwartości oraz ciekawości”. Rozwiń proszę tę
ideę. Naszym czytelnikom podróże są wyjątkowo bliskie i często wyznaczają rytm ich życia.
To ciekawość świata silniejsza od strachu przed
nieznanym, dzikim, niebezpiecznym, przed tymi
tajfunami, chorobami, gwałtami i kradzieżami. To postawa, która każe ci zamknąć w domu
na klucz wszystko co sobie w głowie przez
lata poukładałeś, co uważasz za logiczne i obowiązujące, by tam gdziekolwiek nie wylądujesz,
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Majubaju to filozofia życia realizowana w podróżach. Stan świadomości, wrażliwej
otwartości oraz ciekawości. To ciekawość świata silniejsza od strachu przed
nieznanym, niebezpiecznym, przed tymi tajfunami, chorobami, gwałtami i kradzieżami.

uczyć się wszystkiego na nowo, by nie narzucać
nikomu swojego myślenia i nie oceniać według
swoich kryteriów, tylko pokornie uczyć się
i odkrywać nową logikę.
Jak narodził się pomysł na podróż dookoła
świata? Co było impulsem do rozpoczęcia przygotowań, które trwały w sumie dwa lata?
Marzyłam o tym od zawsze, a potem pojawiły się na koncie pierwsze oszczędności i wraz
z nimi pytanie na co ja w zasadzie te pieniądze
odkładam. Niewiele mi do szczęścia potrzeba,
z drobnych przyjemności jestem w stanie zrezygnować, by mieć na większą rzecz - na wymarzoną podróż dookoła świata. Ziarnko do ziarnka
a zbierze się miarka.
Czy na etapie planów, przygotowań, gromadzenia
finansów i sprzętu, pojawiła się myśl „ok, jadę, ale
co potem?”. Czy nie miałaś obaw jak zorganizujesz swoją codzienność po zakończeniu podróży?
Tym „potem” zajęłam się przedtem. Od tego

zaczęłam planowanie tej podróży. Doczekałam
takiego momentu w moim życiu i szczęśliwego
zbiegu wydarzeń, że mogłam odejść z jednej pracy i wyjechać wiedząc, że mam zagwarantowany etat w kolejnej, że mam do czego wracać. Ta
świadomość pozwoliła mi ze spokojną głową podróżować. Praca potem okazała się być zbawienna i terapeutyczna. Zajmowała moje myśli i nie
pozwalała za bardzo analizować sytuacji po powrocie, zderzenia światów, wartości i mojej nowej
sytuacji – bycia w jednym miejscu, w domu.
Jak przygotowywałeś się do podróży- mentalnie i finansowo? Wiem, że przez prawie dwa
lata oszczędzałaś z myślą o wyjeździe, ale jak
radziłaś sobie z emocjami, które na pewno Ci
towarzyszyły? Była tylko ekscytacja czy także
niepewność?
Rozpowiadałam wszystkim o moim planie.
Powtórzyłam ze sto razy jak to widzę, sto razy
odpowiedziałam na te same pytania wynikające
z troski, ja podzielałam zmartwienie mojej rodziny i przyjaciół, a oni podzielali moją radość.
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Ta podróż po jakimś czasie już nie była tylko
moja, tylko nasza. Wspólna ekscytacja, odliczanie, przygotowywanie się na najczarniejsze scenariusze.
„Majubaju, czyli żyrafy wychodzą z szafy” jest
zbiorem relacji blogowych z podróży. Czy pisanie
było z góry zaplanowane, czy było sposobem na
dzielenie się z rodziną i znajomymi wrażeniami
z podróży, czy raczej był to raczej sposób na
oswojenie samotności podczas podróży?

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
W moim podróżowaniu chodzi o przygodę, o to
wszystko czego nie doświadczymy siedząc na
kanapie i oglądając Travel Planet. Ja nawet na to
Machu Picchu nie muszę dojechać, jeśli zatrzyma mnie po drodze coś bardziej autentycznego,
niespotykanego, dziwnego, niezapomnianego.
Jesteś zwolenniczką ścisłego planowania
czy raczej działania na żywioł? Trzymałaś się
ściśle swojego planu czy też podczas podróży

pojawiały się pomysły na dalszy ciąg?
Zawsze buduje sobie jakiś szkielet planu, bym
wiedziała w która stronę jechać. Wyznaczam
sobie główny szlak i pozwalam sobie dowolnie
z niego zbaczać. Zatrzymać się gdzieś na dłużej,
wyjechać skądś wcześniej, jeśli jakoś miejsce
mi nie podchodzi. Czasami wystarcza, że pani
kucharka w przydworcowej restauracji mówi mi,
że jej zdaniem najpiękniej na świecie jest tam a
fot. M.Sontag

Ta potrzeba pisania i dzielenia się na bieżąco z drogi jest we mnie. Dawniej zapisywałam
maczkiem widokówki z wakacji, potem pisałam
kilometrowe maile, teraz piszę bloga. Pisząc daje
upust tym wszystkim emocjom, obserwacjom,
które w głowie mi się już nie mieszczą. Poza tym
staram się uniknąć sytuacji jak po półtora roku
w podróży, siadam przy stole rodzinnym nad
parującym talerzem z domowym rosołem i pada
nokautująca prośba „no to teraz opowiadaj, jak
było”.
Co najbardziej pociąga Cię w podróży – konkretny cel i jego realizacja czy raczej podróżowanie
samo dla siebie (poznawanie ludzi, miejsca)?
Żyjemy w takich czasach, że o Machu Picchu
możemy dowiedzieć się wszystkiego i obejrzeć je z każdej strony nie wychodząc z domu.
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Laguna Colorada, Boliwia
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tam. Nie trzeba mnie długo namawiać, bym pojechała i sama to sprawdziła. Mimo, że ludzie już
dotarli wszędzie i o tym wszystkim już napisali i obfotografowali, cały czas chcę czuć się jak
odkrywca, pozwolić nogom zaprowadzić się
w nowe, dzikie i nieznane.
Czy podczas podróży włączała ci się intuicja
ostrzegająca przed jakąś osobą, miejscem? Czy
były momenty kiedy zapalała Ci się nagle czerwona lampka w umyśle i zmieniałaś plany?
Podróżując samemu trzeba się słuchać siebie.
Nie robić niczego wbrew sobie, niczego głupiego,
czego normalnie by się nie zrobiło. Jeśli czujesz,
że powinieneś natychmiast obrócić się na pięcie i odejść – idź. Jeśli coś ci mówi, że lepiej byś
nie wsiadał do tej taksówki – nie wsiadaj. Jeśli
zabrnąłeś już w graniu odważnego za daleko
i sytuacja cię przerasta, zatrzymaj się, poszukaj
pierwszej normalnie wyglądającej osoby i poproś o pomoc. Ludzie są z natury nieśmiali, ale
wywołani przed szereg, staja na wysokości zadania. Pomagają jak mogą. I ja z tego korzystałam.
Jak byłaś odbierana przez ludzi spotykanych
podczas podróży? Czym cię zaskoczyli, ujęli?
Zaskakiwali mnie rozmachem w tym pomaganiu. Angażowali się na sto dwa, rzucali wszystko i oddawali się zupełnie sprawie. Zawsty-
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dzali mnie tym, bo sama przed sobą musiałam
przyznać, że takiego gestu ja bym w podobnej
sytuacji nie miała. Mam ogromny kredyt do
spłacenia względem całego świata. Jak byłam
odbierana? Mam 194 centymetrów wzrostu, więc
gdziekolwiek się nie pojawiałam, robiłam furorę.
Cyrk przyjechał. Ten wzrost okazał się być skutecznym lodołamaczem. Zaczynało się klasyką
gatunku: czy gram w kosza, ile mam wzrostu, czy w Polsce wszyscy są tacy wysocy, by po
dziesięciu minutach rozmawiać już o Bogu.

fot. M.Sontag

W Twoje książce nie brakuje opisów niesamowitych przygód. Którą z nich oceniasz jako
najbardziej niezwykłą?
Nie wiem. To tak jakby starać się przypomnieć
sobie najśmieszniejszy dowcip świata i gdy już
go opowiadasz, to w głowie masz natychmiast
kilka jeszcze lepszych historii. Na pewno jedną z moich ulubionych anegdot jest ta z lotu na
Tasmanię w Święta Bożego Narodzenia. Tanie
latanie i lądowanie w szczerym polu z dala od
miasta. Wigilia, żadne busiki już nie kursują na
trasie lotnisko – miasto. Uprzedzają mnie o tym
jeszcze w Melbourne, pytają czy mam plan na
wydostanie się z lotniska. Wszyscy są już w wigilijnym magicznym nastroju, na każdego ktoś
będzie czekał, ludzie rozjeżdżają się do domu na
świąteczną wieczerzę. Nikt nie spojrzy nawet
na taką dziewczynkę z zapałkami. Długo nie

Angkor Wat, Kambodża
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myśląc zagaduję panią stewardesę w samolocie
i pytam czy przez ten swój mikrofonik nie może
zapytać, czy ktoś z lecących tutaj pasażerów
nie zgarnie mnie do Devonport. Jej zdziwienie
nie ma granic, twierdzi że regulamin zabrania
jej takich rzeczy, ale że zapyta jeszcze co na to
pilot. Wraca i potwierdza, że ona nie może tego
zrobić, ale pilot zgodził się zapytać pasażerów o
to osobiście. I oto po chwili słychać głos pilota
informujący o wysokości z jaką lecimy, o temperaturze na miejscu i że oto leci proszę państwa
z nami podróżniczka z Polski i szuka chętnego
do podwiezienia jej do Devonport. Wstaję, kłaniam się wszystkim pasażerom i tak oto przygarnia mnie chłopak z gitarą, po którego na lotnisko
wyjeżdżają rodzice. Zanim odstawią mnie pod
hostel, ląduję u nich w domu na lampce świątecznego wina i pasztecie z królika.

fot. M.Sontag

Po ponad roku życia na plecaku na pewno
możesz stwierdzić na czym w podróży nie wolno
oszczędzać? Co byś poradziła naszym czytelnikom?
Nie można oszczędzać na tych drobnych rzeczach, które czujemy że są nam potrzebne do
szczęścia. Po to by taka długa podróż bokiem
nam nie wyszła po dwóch miesiącach. Raz na
jakiś czas trzeba sobie dogodzić. Nieważne czy
jest to pokój jedynka, zamiast łóżka w sali wieloosobowej, czy jest to dopłata do wyższej klasy
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Jedna z kaplic wuja misjonarza
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z klimatyzacją w pociągu sunącym dwa dni w
upale, czy jest to pizza w restauracji dla turystów,
albo serek Philadelphia w sklepie z artykułami importowanymi. I lepiej też nie oszczędzać
na zdrowiu, ubezpieczeniu medycznym,
lekarstwach, szczepieniach. Choroba w podróży to największe zło jakie może cię spotkać.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
Bycie kobietą ułatwia podróże czy raczej je
komplikuje?
Kobieta samotnie podróżująca otaczana jest
przez wszystkich nieprawdopodobną opieką. Na
całym świecie. Dlatego właśnie podróżuję sama,
by sama nie być. By być bliżej miejscowych.
Ludzie nie potrafią przejść obojętnie, bez zapyfot. M.Sontag

tania czy wszystko OK, czy jakoś mogą pomóc.
Wiadomo – facet zawsze sobie jakoś poradzi, a
kobieta nie wiadomo, więc lepiej zapytać. Ufają,
podziwiają, rozmawiają, uśmiechają się. W głowie im się nie mieści, że tak można, że kobieta
sama jeździ po świecie.
Jakich rad udzieliłabyś kobietom podróżujących
samotnie? Jakie rzeczy są niezbędne w kobiecym plecaku podczas podróży dookoła świata?
W plecaku dobrze mieć coś, co pozwoli ci się
czuć kobieco w tych spartańskich warunkach
w jakich przyjdzie ci żyć będąc w drodze. Dla jednej są to pończochy, dla drugiej flakon perfum, dla mnie był to depilator. Brud za pazurkami jeszcze ujdzie, byle do kolejnego mycia, ale
włos na nodze nigdy! Ja tak mam. Rada najważniejsza – być ostrożną w wysyłanych sygnałach,
zamknąć seksapil w szafie w domu, ubierać się
z głową, zakrywać możliwie dużo. Uśmiech w
wielu kulturach odbierany jest za znak zachęty,
ubrania w których mamy wyglądać po prostu kobieco, sprawiają że w oczach tamtych mężczyzn
nosimy się wyzywająco.

Ayers Rock, Austarlia
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Podglądając życie kobiet na świecie jak oceniasz warunki w jakich żyją Europejki? Czy wyobrażasz sobie siebie gdzieś w Azji albo Ameryce
Południowej?
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Podróżując po świecie doceniasz to jakie masz
szczęście, że urodziłeś się i żyjesz w Polsce. Patrzymy tęsknie na Zachód, psioczymy na to co
się dzieje na naszym lokalnym polskim podwórku, ale wystarczy pożyć chwilę życiem biedniejszej części świata, by spokornieć. Trudno
wykształconej, wyzwolonej Europejce normalnie funkcjonować w krajach mentalnie dalekich
od standardów naszej kultury. Lokalne kobiety
tam są szczęśliwie bo najczęściej nie wiedzą jak
inaczej żyć można.
Maju, nietrudno wyobrazić sobie, że podczas
tak długiej podróży mogą zdarzyć się takie „atrakcje” jak choroba, kradzież portfela, utrata
dokumentów itd. Część osób odwleka decyzje
o wyprawie w świat właśnie z powodu takich
lęków. Co doradziłabyś im jako doświadczona
globtroterka?
Trzeba przed wyjazdem pomyśleć o wszystkim
dobrym co nas czeka, ale też rozważyć wszelkie
czarne scenariusze. Co zrobię jak mnie okradną,
zgwałcą, jak się poważnie rozchoruję. Ciężkie
tematy, ale trzeba je przepracować, by nie dać się
zaskoczyć. Ubezpieczenie medyczne, ograniczenie limitu na karcie kredytowe, zapasowa karta
ukryta w innym bagażu, schowana gotówka w
pasku, tabletka „po” na wypadek gwałtu.
Czy według Ciebie są jeszcze na świecie tzw.
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dzikie miejsca, czy wi-fi, napoje w puszkach
dotarły już wszędzie? Czy podpowiesz tym z nas,
którzy mają dość nowoczesności i pędu i nawet
slow life w europejskim wydaniu to nadal za
szybkie tempo, gdzie mogą się zaszyć?

fot. M.Sontag

Wi-fi i napoje w puszkach to nasz wybór.
Aby spowolnić, nie trzeba nigdzie wyjeżdżać,
wystarczy wylogować się do życia w realu.
Oczywiście dostępność tego wszystkiego na
wyciągnięcie ręki jest wielką pokusą, stąd często jak ląduje się na prawdziwie bezludnej,
czy mało-ludnej wyspie z dala od cywilizacji,
Zachodniak czuje się jak na detoxie. Takich
miejsc jest na szczęście cały czas całkiem sporo. Wystarczy zboczyć z utartych turystycznych
szlaków i nie musi to być od razu Bhutan, może
to być dalsze Podlasie.
Jak zmieniło się po podróży Twoje postrzeganie
świata, codzienności? Czy ponad półtoraroczna
podróż wpłynęła na Twój sposób myślenia?
Znacząca jest ta świadomość istnienia wielu
równoległych rzeczywistości. Gdy biegam cały
dzień w pracy, czasami myślami wracam np. do
tej małej wsi boliwijskiej, w której to właśnie, daję
głowę, jak co dzień ta pani w meloniku i kolorowej
ciężkiej spódnicy rozkłada swój kram z owocami,
na spokojnie, siedzi, czeka na klientów, wygrzewa się w słońcu. Albo wieczorem przy kolacji,

Smażona pirania, Brazylia
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Maja Sontag

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar

słuchając w radio wiadomości ze świata, myślę
sobie o ludziach ćwiczących Tai Chi w parku w
Hanoi, pewnie właśnie też teraz tam stoją i jak
ukwiały spokojnie się bujają. Na moment wracam do tej ich spokojnej rzeczywistości, dalekiej
od naszych problemów kraju pierwszego świata.

fot. M.Sontag

Dokąd wybierasz się w najbliższym czasie i na
jak długo?
Cały listopad spędzę na Madagaskarze. Afryka wyniosła moje podróżowanie na inną orbitę.
Jest dziko, jest autentycznie, z dala od turystów
i przetartych szlaków, sama z namiotem w cieniu
mangowca, tu zebra, tam żyrafa. Można poczuć
się jak odkrywca.
W jakim rejonie świata mogłabyś osiąść na stałe?
W tej podróży zrozumiałam, że moim miejscem na świecie jest Polska. Bo miejsce to ludzie,
a relacje, które długie lata tutaj wypracowywałam, są nie do odtworzenia gdziekolwiek indziej.
Bardzo dziękuję za rozmowę!

Australia
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Spotkanie
z potworem
Zaskoczyło mnie jak wiele rzeczy jest tu
starych i zużytych. W Polsce, ambasady amerykańskości takie jak Starbucks
świecą nowością. Tutaj bywają podłymi
norami. Kina nie są lepsze. Niektóre przypominają radomski Atlantic, do którego
chodziłam w latach 90.

fot. cezaar81
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Spotkanie
z potworem

AUTOR: Halina Jasonek
fot. kikitardzuak

Mój pierwszy kontakt z Nowym Jorkiem był
rozczarowaniem. Obskurny terminal na lotnisku i przedmieścia nie dawały po sobie poznać,
że wjeżdżamy do najważniejszej światowej
metropolii. Rzędy niepozornych domów mogłyby stać na rogatkach każdego innego miasta.
Czego się spodziewałam? Sama nie wiem.
Zaskoczyło mnie jak wiele rzeczy jest tu starych
i zużytych. W Polsce, ambasady amerykańskości
takie jak Starbucks świecą nowością. Tutaj bywają podłymi norami. Kina nie są lepsze. Niektóre
przypominają radomski Atlantic, do którego chodziłam w latach 90. Wtedy przypominam sobie,
że Nowojorczycy używają swoich multipleksów
i centrów handlowych od kilku dekad, a nie od 20
lat jak my. Ludzie, którzy odpowiadali za wygląd
miasta, mieli jednak wizję. Jak Robert Moses “wielki budowniczy” Nowego Jorku, Long Island
i hrabstwa Westchester na północ od metropolii.
To on jest odpowiedzialny za niemal wszystkie autostrady w mieście, siedem mostów, kilka tuneli oraz wiele innych inwestycji. Moses był
ogromnym entuzjastą samochodów osobowych,
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choć sam nie miał nawet prawa jazdy. Stawiał tę
formę komunikacji ponad transportem publicznym i w niej upatrywał przyszłość. Zamiłowanie do motoryzacji znalazło odzwierciedlenie w
“Kina nie są lepsze. Niektóre przypominają radomski Atlantic, do którego
jego projektach. Te z kolei wyznaczyły kierunek
chodziłam
latach 90. “i urbanistów,
dla kolejnych
generacjiwarchitektów
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którzy opletli Stany Zjednoczone pajęczyną autostrad. Naturalnie w godzinach szczytu wszystkie
te drogie są zakorkowane, ale gdzie nie są? Trzeba docenić wizję człowieka, który 80 lat temu,
gdy samochody były luksusem, budował autostrady z czterema pasami w jedną stronę. Przesadą będzie stwierdzenie, że jeden Nowojorczyk
z Connecticut ukształtował amerykańską kulturę samochodową. Ale może gdyby nie Moses,
roadtrip po Stanach nie byłby dziś tak kultowy?
Wgryzanie się w Wielkie Jabłko zaczęłam od
miejsc, które polecały przewodniki i popkultura. Metropolitan Museum okazało się tak wielkie i przytłaczające, że zapamiętałam z niego
głównie swoje zmęczenie, a nie żaden z miliona eksponatów. Spacer po Brooklyn Bridge był
slalomem między fotografami-amatorami i ich
ochoczymi modelami. Upper East Side – manhattański matecznik sławnych i zamożnych
to istne pustkowie. Typowa sypialnia, która
z poziomu apartamentu na 40 piętrze jest luksusowa, a z poziomu ulicy nijaka. Sklepy inne niż
ekskluzywne butiki są rzadkością, a metro tam
nie jeździ. Wszyscy mają limuzyny na telefon.
Nowy Jork w tym wydaniu znużył mnie.
Znacznie lepiej sprawdziła się alternatywna
wersja turystyki. Koncert w Knitting Factory na
Brooklynie doprowadził do spaceru po Williamsburg Bridge. Wspaniała przygoda. Zamiast tury-
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stów mijałam ortodoksyjnych Żydów. Pierwszy
raz usłyszałam też jidysz gdzie indziej niż na
uniwersytecie.

AUTOR: Halina Jasonek
fot. cezaar81

Tak też odkryłam portową dzielnicę Red Hook.
Pierwszy raz zajrzałam tam, by spróbować
Vesteddy - kanapki z cielęcą śledzioną we
włoskiej knajpce Ferdinando’s Focacceria przy
Union Street. Przedziwną przekąskę znalazłam
na liście najdziwniejszych potraw, które jedli znani szefowie kuchni. Było to udane danie,
najlepiej zapamiętałam ricottę domowej roboty.
Kolejny raz trafiłam do Red Hook, gdy chciałam
odwiedzić lokalny, rzemieślniczy browar Sixpoint. Wycieczka skończyła się fiaskiem. Tego
dnia gości nie przyjmowali. Ale skoro już dotarłam, postanowiłam pozwiedzać. Według
nowojorskich standardów, Red Hook to koniec
świata. Nie jeździ tam żadne metro, więc
z przypadku się tam nie trafia. Większość Nowojorczyków ma w zasadzie tylko jeden powód
by odwiedzić ten odległy zakątek Brooklynu:
Ikea. Meblarski gigant może sobie pozwolić na
dowolną lokalizację. Konsumenci i tak przyjadą
po regał Billy i stolik Lack.
W Red Hook najbardziej urzekła mnie prowincjonalność i totalna nienowojorskość tej okolicy. Senne uliczki, małe knajpy, piekarnie z lokalnymi łakociami. Nieuporządkowane podwórka – badziewniki, gdzie obok halloweenowych

“Zdjęcia można robić w nieskończoność”
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dyń stoją figurki Matki Boskiej i zdezelowane
samochody. Są też opuszczone nabrzeża, jak w
filmie Eli Kazana. Żeby się na nie dostać, trzeba
przejść przez zaśmiecony parking. Potem czekają najsłynniejsze widoki: Statua Wolności, dolny
Manhattan, Staten Island. Zdjęcia można robić
w nieskończoność i nikt nie wchodzi w kadr, bo
nikogo tam nie ma!
Mieszkańcom Red Hook nie spieszno do gentryfikacji. Wczesną jesienią miał się tam odbyć
nowy festiwal muzyczny – Escape. Lokalna
społeczność tak skutecznie zaprotestowała, że
impreza przeniosła się na Governor’s Island.
Ci ludzie potrafią się zorganizować. Udowodnili to, gdy jesienią 2012 roku Red Hook zostało
zdewastowane przez huragan Sandy. Pomoc
sąsiedzka była o wiele skuteczniejsza niż służby
publiczne. Dzięki zbiórkom pieniędzy, ich ukochane lokalne knajpy błyskawicznie stanęły na
nogi.
Jeszcze inny Nowy Jork poznałam, gdy miałam
swoje biurko na Manhattanie. Dojeżdżałam do
niego podmiejskim pociągiem z Long Island
w towarzystwie krawaciarzy, którzy przypominali mii Dona Drapera, głównego bohatera
serialu „Mad Man”. Niektórzy zasłaniali twarz
New York Timesem, inni metodycznie studiowali Talmud. Życie muzeum, gdzie miałam staż,
koncentrowało się wokół lunchu. Zdecydowanie najwięcej nauczyłam się podczas codzien-
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“Jeszcze inny Nowy Jork poznałam, gdy miałam swoje biuro na Manhattanie “

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str14

ARTYKUŁ

Spotkanie z potworem

nych wspólnych posiłków. Dowiedziałam się
na przykład, że Amerykanie szaleją za „nowym
probiotycznym napojem, nazywa się kefir, macie
go w Polsce?”. Jak w każdym miejscu na świecie, w Nowym Jorku nie zarabia się na kulturze.
Współpracownicy szydzili, że lepiej by zarabiali
wyprowadzając psy na Manhattanie (wcale nierzadkie zajęcie).
Warszawa szydzi ze słoików, a mój wujek
znad morza pieszczotliwie nazywa turystów
szarańczą. Nowy Jork nie ma takich uprzedzeń.
Jest totalnie egalitarny. Na Harlemie można zostać zwyzywanym niezależnie od tego, czy przemierza się ulice z pewnością urodzonego Nowojorczyka, czy z mapą metra zdradzającą obce
pochodzenie. Decydującym faktorem jest kolor
skóry. Kelnerzy (ci w Nowym Jorku to ponoć
odrębny gatunek) potrafią być obcesowi dla tubylca i przyjezdnego, który nie wie, że napiwek
to absolutna świętość.
Ludzie wciąż jednak ściągają w poszukiwaniu wątpliwego lepszego życia. Niemal 40%
z ponad 8-milionowej populacji miasta nie urodziło się nawet w USA. To sprawia, że w Nowym
Jorku mówi się w 800 językach. Ta wielokulturowość jest oczywista jak poranna kawa.
Dzielnica Elmhurst na Queensie, gdzie pomieszkiwałam, to właśnie taka mozaika – ponoć
jedno z najbardziej etnicznie zróżnicowanych miejsc w Nowym Jorku. Błyskawicznie
przestałam zwracać uwagę na to, że jestem
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jedyną przedstawicielką rasy kaukaskiej w wagonie metra nr 7.
Łatwo się tu zadomowić. Trzeba spełnić tylko
dwa warunki, znajdujące się na dwóch krańcach
kontinuum trudności: chcieć i mieć. Czynsze
w Nowym Jorku są absurdalnie wysokie, co
sprawia, że miasto powoli przestaje być mekką
niezależnych artystów. Z tym nie miała problemu
Taylor Swift. Nowy Jork przywitał gwiazdę
country/pop z otwartymi ramionami, gdy kilka
miesięcy temu kupiła za 20 milionów dolarów
loft w Tribece. Choć urodziła się w Filadelfii,
a większość życia spędziła na południu, została Globalną Ambasadorką Nowego Jorku –
ma zachęcać turystów do odwiedzania miasta.
Podobno Swifty uosabia optymizm ludzi, którzy
tu przyjeżdżają.
Cieszę się za każdym razem, kiedy opuszczam
Nowy Jork. To miasto mnie wykańcza i rozprasza. Znowu będę mogła się skupić na tekście
dłuższym niż artykuł w gazecie. Ale nie sposób
się od Gotham uwolnić. Wiem, że już za kilka miesięcy będę tęsknić nawet za tą okrutną
duchotą, która zwala z nóg po wyjściu z metra
w lipcowy dzień. Większość Amerykanów nigdy nie była w Nowym Jorku. Nawet się nie wybierają. Przeraża ich miasto, gdzie mieszkania
są wielkości pudełka na zapałki, a sąsiedzi mogą
się nie znać. “America is not the world” śpiewał
Morrissey.

AUTOR: Halina Jasonek
Ale Nowy Jork to nie Ameryka, to znacznie
więcej. To właśnie cały świat: doznań, smaków,
możliwości. Wszystko na miejscu.

Halina Jasonek - radomianka, turystka kulinarna, coraz
częstsza współpracowniczka mediów, dla których pisze
o muzyce i filmie, choć wolałaby o jedzeniu i piwie.
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Zwierzęcy
szpital na
peryferiach
Bo to nie jest zwykła klinka zdrowia
i nie jest najzwyczajniejsza w świecie
sala operacyjna. To szpital dla zwierząt,
który z miłości do czworonogów
otwiera swoje podwoje raz w miesiącu
w panamskim miasteczku Boquete.

fot. A.Demianowicz / Doktor Ericka Leandro Chaves
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Zwierzęcy
szpital na
peryferiach
„Musisz je masować, by przywrócić do życia.
Mocno! Nie masz im robić masażu relaksacyjnego, bo będą dalej spały. Masaż ma je rozbudzić”. Więc masuję z całych sił, choć kruche
drobniutkie ciałko przelewa się między palcami, wymyka się z dłoni, a oczy wciąż nie chcą
się otworzyć.
W pomieszczeniu dwa na trzy metry czworo
ludzi w niebieskich kitlach, pięć metalowych
stołów i cztery metalowe lampki, rzucające
miękkie żółte światło. Cała czwórka w skupieniu pochyla się nad swoimi stanowiskami pracy. Stoją do siebie tyłem, przy ustawionych pod
ścianami stołach. W ich dłoniach, poruszających
się z gracją i zwinnością, połyskują skalpele.
Czasem z ust któregoś z lekarzy pada komenda:
„szczypce”, „nożyczki”, która odbija się głośnym
echem w niewielkim pomieszczeniu. Natychmiast ktoś zjawia się przy boku doktora i podaje
mu odpowiednie narzędzie.
Co chwilę ktoś wchodzi do pokoju, wnosi nowego pacjenta lub wynosi tego, który właśnie został
zoperowany. Zamiast ciszy i spokoju, obowiązującego zwykle na sali operacyjnej, panuje rwetes
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Większość wolontariuszy to Amerykanie, ale czasem pojawiają się też miejscowi, którym nieobojętny
jest los zwierzaków.
i krzątanina. Raz po raz słychać pokrzykiwania z pomieszczenia obok, ktoś kogoś nawołuje z prośbą o pomoc, ktoś kogoś szuka, gdzieś
zaczyna ujadać kolejny pacjent, którego trudno
wyciągnąć z klatki. Bo to nie jest zwykła klinka
zdrowia i nie jest najzwyczajniejsza w świecie
sala operacyjna. To szpital dla zwierząt, który
z miłości do czworonogów otwiera swoje podwoje raz w miesiącu w panamskim miasteczku
Boquete.
Raz na rok to za mało
Jako wolontariuszkę do szpitala zaprosiła mnie
Carmencita Tedman McIntyre, oddana ekoloż-

ka, zawsze chętna do pomocy zwierzętom i ludziom, a szczególnie rdzennym mieszkańcom
Panamy: Indianom Embera i Ngobe, którym
pomaga w walce o ich prawa. Sama w domu
ma zwierzyniec: kilka kotów, psów i papugę.
– Szpital w obecnej postaci funkcjonuje od
ośmiu lat – odpowiada na pytanie dotyczące
początków kliniki. – A właściwie nie postaci,
a pod obecnym przewodnictwem. Zaczęła go
prowadzić Ruby McKenzie, gdy przyjechała do
Boquete dwanaście lat temu. Ale ja zaczęłam tę
działalność już dwa lata wcześniej. – Po chwili
dodaje nieco konfidencjonalnym tonem: Ruby
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zawsze miała sporo pieniędzy, a więc i większe
możliwości działania. Zaangażowała swoje prywatne środki, by wspomóc organizację. Ja takiej
możliwości niestety nie miałam.
Szpital dla zwierząt dopiero od trzech lat funkcjonuje regularnie co miesiąc. Wcześniej działał
raz na kilka miesięcy, jeszcze wcześniej raz na rok.
– Wszystko rozbijało się o pieniądze. – Przyznaje Carmencita, po czym wskazuje w kierunku
wysokiej szczupłej kobiety o blond czuprynie,
która z wigorem i ogromną energią wydaje polecenia i odpowiada na wszelkie pytania
wolontariuszy. To jest właśnie Ruby.
– Jak to się zaczęło? Masz coś wspólnego
z weterynarią? – pytam moją rozmówczynię, gdy
ta tylko znajduje chwilę czasu, gdzieś pomiędzy
próbą wydostania psa z klatki, masażem pooperacyjnym, a rozmowami z nowymi właścicielami adoptowanych zwierząt. Ruby śmieje
się ujmująco. Bije od niej ciepło i łagodność
– Nie. Zupełnie nic. Jestem ekonomistką. Ale
gdy przeprowadziłam się do Panamy, od razu
dostrzegłam tę potrzebę. Mnóstwo zwierząt na
ulicy, zaniedbanych, potrzebujących pomocy,
której tu niemal nikt nie chciał im udzielać. Nie
mogłam ich tak zostawić. Musiałam coś zrobić.
Przyjaciele zwierząt w Boquete
Dziś prezydentkami fundacji są Alicia McGuigan
i Dottie Thompson, ale to Ruby jest jej założycielką. Połączyła swoje siły z czterema innymi
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kobietami, w tym z doktor Chely, anestezjolog.
– Mówią na mnie po prostu dr Chely – przedstawia się. – Prowadzę swoją klinikę dla zwierząt od trzynastu lat. Jestem jedną z najdłużej tu
pracujących osób, prawda Ruby? – Zwraca się do
swojej koleżanki po hiszpańsku, a ta zamaszystym ruchem głowy potakuje.
Ruby mówi tylko po angielsku, po hiszpańsku
trochę rozumie. Pani doktor odwrotnie. To nie
przeszkadza jednak tym dwóm silnym i pełnym
empatii kobietom od tak wielu lat pracować ze
sobą ramię w ramię.
Najpierw ważenie zwierząt i dobranie odpowiedniej dawki środka usypiającego. Czasem uśpić
trzeba już przed zabiegiem. Nie wszystkie zwierzaki są na tyle potulne i chętne do współpracy,
by dać się zważyć nie wysunąwszy pazurów.
Dr Chely Castillo pełną czułości, ale jednocześnie
silną ręką bez problemów radzi sobie z każdym.
Pani anestezjolog oraz Carmencita to jedne
z niewielu mieszkanek Panamy zaangażowanych w działalność Amigos de Los Animales Boquete.
– To od początku była ekspercka działalność –
mówi Ruby. – Od niedawna dołączają miejscowi
wolontariusze.
Od trzech lat ambulatorium funkcjonuje regularnie i otwierane jest co miesiąc. Praca zaczyna
się o ósmej rano, a kończy, gdy ostatni zwierzak zostanie wysterylizowany. Sterylizacja to
główny zabieg przeprowadzany w klinice. Czasem właściciele czworonogów mogą uzyskać

AUTOR: Anita Demianowicz
fot. A.Demianowicz

Dobudzony, ale jeszcze lekko
oszołomiony “Kitty 4”
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ewentualną pomoc czy poradę, gdy stan zwierzęcia tego wymaga. Bezdomne zwierzęta, które
wolontariusze wyłapują na ulicy w tę jedną
niedzielę w miesiącu, mają szansę znaleźć swój
nowy dom. Organizacja przyjaciół zwierząt w Boquete pośredniczy bowiem w adopcjach. Każdy
znaleziony dla podopiecznych dom to radość dla
całego zespołu.
Wszyscy mile widziani
Klatka na klatce, karton za kartonem. Plastikowe
transportery poukładane równo w rzędzie lub
jeden za drugim przykuwają oko przejeżdżających wąską dróżką, tuż przy jednodniowej
klinice. Pod płachtą białego rozkładanego namiotu, chroniącego przed palącym ostrym słońcem, nie do końca pewni swojego losu, czekają
czworonożni pacjenci. Niektórzy przyjeżdżają wraz ze swoimi opiekunami. Większość dostarczają jednak wolontariusze. Odbierają ich
od rodzin, które wyrażą chęć wysterylizowania
swojego pupila, a po przeprowadzonym zabiegu
zwracają je właścicielom. Sama Carmencita tego
dnia przywiozła dziesięć zwierzaków, wśród
nich dwa bardzo chore i zaniedbane kundelki, należące do Indian Ngobe. Fundacja na brak
chętnych do pomocy nie może narzekać.
Na całej powierzchni kilkunastometrowego
pomieszczenia kręci się kilkadziesiąt osób.
Niektórzy siedzą bezczynnie czekając na kolejnego znieczulonego psa czy kota, którego będą
mogli przywrócić do życia, zaopiekować się i nakarmić.
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– Wolontariuszy macie sporo, ale jednak
pieniądze są potrzebne. Chyba nie wszyscy
pracują za darmo? Bo aż nie chce się wierzyć, że
kuchnia też działa na zasadzie wolontariatu? –
pytam Ruby.
Pytanie sprowokowane zostaje roznoszącymi
się i pobudzającymi apetyt zapachami. Kuchnia
dla pracujących ma bogatą ofertę przeróżnych
dań mięsnych, jarskich, zestawy surówek, napoi
zimnych i gorących.
– Na początku ja wykładałam pieniądze – mówi
– ale odkąd szpital działa raz w miesiącu, potrzeby są znacznie większe. Mamy ludzi, którzy

AUTOR: Anita Demianowicz
szukają potencjalnych sponsorów. Mamy stronę
internetową i rachunek bankowy, na który wpływają datki. Część rzeczy kupowana jest właśnie
z datków, a część jest przygotowywana z dobroci serca przez wolontariuszy, jak chociażby
smakowita lasagne, którą właśnie zajada się
większość personelu, mającego chwilową przerwę od pracy.
Lekarze zza granicy
Nie każdy jednak na przerwę może sobie
pozwolić. W sali operacyjnej praca wre. Doktor
Andres Tello, Cesar Acevedo i dr Ericka Leandro Chaves skupieni nad pacjentami niemal nie

fot. A.Demianowicz

Anestezjolog doktor Chely usypia chorego kota
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wyściubiają nosa poza cztery ściany tonącego
w półmroku pomieszczenia. Pracy im nie brakuje. Do zabiegu sterylizacji tego dnia zgłoszonych zostało blisko dwieście pięćdziesiąt czworonogów. Tak jest niemal co miesiąc, choć niemal z każdym kolejnym liczba się powiększa.
Czas na przerwy się kurczy, tym bardziej, że
operatorów ogranicza czas. Doktorzy muszą
zdążyć odpocząć, by następnego dnia bezpiecznie wrócić do swoich zajęć w kraju, do Kostaryki, bo aż stamtąd przyjeżdżają, by przeprowadzać
zabiegi.
– Tutejsi lekarze nie chcą współpracować. – wyznaje Ruby i wzrusza ramionami. Już niejeden
raz przerabiała ten temat, analizując go na
najróżniejsze sposoby. – Nie wiem, może nie czują takiej potrzeby, by pomagać. W Kostaryce, na
szczęście, podejście do zwierząt jest nieco inne
niż w pozostałych krajach Ameryki Środkowej.
Brak chęci współpracy panamskich weterynarzy dziwi tym bardziej, że lekarze dostają wynagrodzenie za przeprowadzone zabiegi.
– Przyjeżdżają kawał drogi, żeby pomóc. Benzyna, noclegi, wyżywienie, wszystko to kosztuje,
więc musimy im zapewnić jakieś wynagrodzenie. Nie są to jednak duże pieniądze. Rekompensują jedynie wydatki. – tłumaczy Ruby McKenzie.
Dr Andres Tello jest tu najdłużej, od samego
początku istnienia fundacji. Podobnie dr Cesar
Acevedo. Pani doktor Ericka Chaves przyjeżdża
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od czterech lat. U siebie też podejmują podobne
działania, ale nie na taką skalę. Dziś lekarzy jest
czterech. Mają ręce pełne roboty. W zeszłym tygodniu było ich aż dziewięciu. Czasem jest tyle
zwierząt do zoperowania, że nie starcza rąk do
pracy.
Kitty 4 - Kitty 5
Sześć stołów do masaży. Po dwa w każdym kącie. Przy każdym siedzi kilku wolontariuszy,
głównie pań. Mężczyźni zostali zaangażowani
do zadań wymagających większej siły fizycznej.
Wynoszą zwierzęta z klatek, odbierają cięższe
psiaki z sali zabiegowej i przenoszą w róg pomie-

AUTOR: Anita Demianowicz
szczenia przeznaczonego właśnie dla nich.
Tam na podłodze, na porozkładanych matach
i kocach, wolontariusze przywracając psiaki do
życia. Widok jest nieco przygnębiający. Zwierzaki nie panują nad odruchami swojego ciała.
Wypadające z pyszczków języczki, białka oczu
wyzierająca spod na wpół przymkniętych powiek są nieprzyjemnym widokiem. Podobnie
jak i miejsca po cięciach. Przyglądam się przygotowywaniu zwierząt do zabiegów. Ważenie, golenie sierści, odhaczenie pacjenta na liście, wypisanie odpowiedniego numerka wraz
z nazwiskiem właściciela na etykiecie i następny.

fot. A.Demianowicz

Ważenie, uśpienie, ogolenie - Kot w pełni przygotowany do zabiegu.
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Dostaję swojego pacjenta. Małego, dwumiesięcznego rudego kocurka. Jednego
z bezdomnych bliźniaków. Kitty 5, jak głosi
etykietka, nie chce się obudzić. Przelewa mi się
przez palce, z różowego pyszczka wycieka ślina. Pozabiegowa rana broczy, brudząc różowy
fartuch, który dostałam, gdy pisemnie zadeklarowałam chęć stania się wolontariuszką.
Po godzinie masowania, opukiwania Kitty 5 nie
jest ani trochę bardziej pełna życia.
– Mocniej! Nie masz im robić masażu relaksacyjnego. – Tłumaczy siedząca obok mnie Linda,
Amerykanka.
Od trzech miesięcy przebywa w Boquete. Nie jest
to jednak jej pierwszy raz. Widać i słychać, że ma
doświadczenie. Zaczynała pomagać w klinice
trzy lata temu, kiedy pierwszy raz przyjechała do
Panamy, by spędzić w niej trzy miesiące. Wróciła
w kolejnym roku i w obecnym i zamierza tak
jeszcze wracać długo lub w końcu osiedlić się na
stałe w Boquete. Zabiera mi moją kotkę Kitty 5
i oddaje swojego Kitty 4, brata bliźniaka. Piątka
swoim stanem poświadcza, że płeć żeńska jest
słabsza. Jej brat już przegląda na oczy i nawet
powoli zaczyna przebierać łapkami.
Każdy musi sobie radzić sam
Życie zwierząt w wielu krajach Ameryki Środkowej nie jest łatwe, co niewątpliwie wiąże
się z wszechobecną tam biedą. Ubodzy, często
niewykształceni ludzie, zabiegając o swój codzienny byt, nie czują więzi, a co za tym id-
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zie często nie wykazują empatii dla głodnych
i zaniedbanych czworonogów, które my Europejczycy traktujemy często jak członków
rodziny. Trudno się zresztą temu dziwić, bowiem pozbawione opieki i rozmnażające się bez
kontroli psy całymi watahami krążą po ulicach
miast w poszukiwaniu pożywienia. Wygłodzone
i zastraszone mogą być groźne. Tego obawiają
się ludzie, odganiając zbliżające się do domostw
zwierzęta kamieniami. Każdy musi tu sobie
radzić sam.

AUTOR: Anita Demianowicz
fot. A.Demianowicz

Praca wolontariuszy z kliniki, której istnienie zainicjowała Carmencita McIntyre, to
iskierka nadziei dla jednych i drugich. Psy
i koty potrafią dać ludziom wiele radości,
wystarczy je pokochać i traktować z należytym
szacunkiem, a odwzajemnią się tym samym.
Anita Demianowicz - podróżniczka, blogerka,
pomysłodawczyni i organizatorka Spotkań Podróżujących Kobiet – Trampki. Jej ulubionym kierunkiem
w podróży jest Ameryka Środkowa, do której wciąż
chętnie powraca, odkrywając nowe miejsca i opisując
je na blogu www.banita.travel.pl. Najchętniej podróżuje stopem lub rowerem, zwykle w pojedynkę.

Linda masuje swojego podopiecznego,
próbuje przywrócić go do życia.

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str21

AUTOR: Bartek Szaro

ARTYKUŁ

Podlasie
na cztery
takty
Chciałem trafić do miejsc, które nie są znane,
ale wyróżniają je przejmujące historie bądź
klimat sielskiego letargu. Nazwy, które
wcześniej były dla mnie kompletnie obce, po
podróży wyryły mi się w pamięci wielkimi
literami.

fot. B.Szaro / Koterka
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Podlasie na
cztery takty

AUTOR: Bartek Szaro
fot. B. Szaro

Jechałem przez wschodnią Polskę z planem
odkrywania uroków małych miejscowości.
Chciałem trafić do miejsc, które nie są znane,
ale wyróżniają je przejmujące historie bądź
klimat sielskiego letargu. Nazwy, które
wcześniej były dla mnie kompletnie obce, po
podróży wyryły mi się w pamięci wielkimi
literami.
Koterka
Żałuję, że tak późno zdałem sobie sprawę
z tego, że Polska kończy się na błękitnej cerkwi pod wezwaniem Ikony Matki Bożej „Wszystkich Strapionych Radość”. Tuż przy dzisiejszej
granicy z Białorusią, jakieś 30 km od Siemiatycz,
w leśne uroczysko wkomponowano na początku XX wieku świątynię. Na polanie, pośród
soczyście zielonych drzew, kryje się drewniana,
lekko niebieska cerkiew. Zupełnie jakby ktoś ją
tu przywiózł w jednym kawałku i zostawił pod
samym szlabanem, by nikt więcej nie mógł jej
zobaczyć. Historia cerkwi jest inna. Postawiono ją na pamiątkę objawienia, którego doznała
zbierając szczaw lokalna mieszkanka. Matka
Boska ukazała się jej w roku 1852, w trzeci dzień
święta Trójcy Świętej, i skarciła kobietę za pracę
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Suraż
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w dniu uroczystości. Konsekwencją bezbożnego
zachowania była epidemia cholery, przed którą
mieszkańcy chcieli się odżegnać przynosząc
drewniane krzyże w miejsce spotkania wieśniaczki z Matką Boską. Ich prośby nie pomogły. Choroba gwałtownie przetoczyła się
przez okoliczne wsie oszczędzając nielicznych.
A przyniesione przez nich krzyże wciąż stoją
dookoła cerkwi.
Grabarka
Prawosławnym odpowiednikiem klasztoru
na Jasnej Górze w Częstochowie jest w Polsce
Monastyr Świętych Marty i Marii stojący na
szczycie św. Góry Grabarki, obok wsi Grabarka.
Co roku, w święto Przemienienia Pańskiego, pielgrzymują do niego tłumy wiernych. Pielgrzymi
są zjawiskowi, gdyż przybywając do świętego
miejsca niosą ze sobą krzyże przeróżnych
wielkości. Wszystkie przynoszone krucyfiksy
są ustawiane dookoła monastyru w różnych intencjach. Za zdrowie, za pomyślność, żeby się
dobrze żyło. Będąc na wzgórzu pierwszy raz,
automatycznie wyobrażałem sobie wędrówki
pielgrzymów niosących krzyże. Jakie to uczucie,
gdy po kilkudziesięciu albo kilkuset przebytych
kilometrach dochodzi się do celu i ustawia
w wybranym miejscu ciężar dźwigany przez
całą drogę? Tradycja trwa już bardzo długo i cała
najbliższa przestrzeń świątyni została obłożona
krzyżami. Każdy z nich to czyjś wysiłek, czy-
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jaś decyzja o modlitwie. Jeden z krzyży, który
widziałem, był zadedykowany podpalaczowi
cerkwi. Miejsce pozbawione jest jakiegokolwiek
przepychu. Można zaryzykować stwierdzenie,
że na św. górze Grabarce unosi się duch pokory, zadośćuczynienia, szacunku i ascetyzmu.
Suraż
Suraż to najmniejsze polskie miasto. Czego można się po nim spodziewać? Zapewne niewiele.
Okazuje się jednak, że jest się w nim czym zająć.
Nie jest tak, że do Suraża przyjeżdża się tylko po
to, by móc powiedzieć „Jestem w najmniejszym
polskim mieście!”. Nie jest to też zagłębie spektakularnych zabytków ani malownicza mieścina rodem z Toskanii, ale wybór atrakcji powinien
być intrygujący, dla kogoś, kto potrafi być ciekawy.
Warto obejrzeć muzeum kapliczek. W jego zbiorach znajduje się mnóstwo ludowego rękodzieła
o wymyślnych kształtach i strukturach. Zaraz
obok reklamuje się prywatne muzeum Archeologiczno-Etnograficzne Wiktora Litwińczuka,
który od lat konsekwentnie gromadzi wyszukane
eksponaty. W Surażu czekają jeszcze dwa wczesnośredniowieczne grodziska oraz osada słowiańska, która leży w zakolu Narwi.
Miasto ma też swojego bohatera. Jest nim
Antoni Jabłoński, rodowity surożanin, który
wywiesił polską flagę na kolumnie Siegessaule po zdobyciu Berlina w 1945 roku.

fot. B. Szaro

Grabarka
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Topiło
Szukając miejsca na idealny wypoczynek, na
odcięcie się od świata i relaks w sprzyjających
okolicznościach przyrody, warto poszukać na
mapie miejscowości Topiło. Mogą to nie być
łatwe poszukiwania, gdyż temu malutkiemu
punkcikowi na mapie, wciśniętemu gdzieś
w otulinę Białowieskiego Parku Narodowego
niekoniecznie zależy na tym, by każdy mógł
je odszukać. Ale gdy się już uda Topiło znaleźć
i do niego jakimś sprytnym sposobem dotrzeć,, serce rośnie a płuca odżywają. Miejscowość będąca niegdyś przyczółkiem do wycinki lasu nosi dziś znamiona kolebki ciszy
i zapachu świeżyzny. Wielkie szczęście przytrafi się temu, kto trafi tam bez asysty innych
turystów. Czyli na przykład późną jesienią.

AUTOR: Bartek Szaro
fot. B. Szaro

Bartek Szaro - podróżuje, bo uważa, że poznawanie nowych miejsc i ludzi to najbardziej wartościowa rzecz jaką można robić w wolnym czasie. Autor
blogów www.polskabe.pl, www.paragonzpodrozy.pl.

Topiło
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BIRMA Most u Bein

KENIA Tsavo West

NEPAL Kathmandu

CZECHY Morawy Południowe

TANZANIA Zanzibar

INDIE Sikkim Rumtek
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AUTOR: nitkaska
www.globtroter.pl

Któż z nas nie marzy o takim właśnie
zdjęciu w swojej galerii! Birma i jej
charakterystyczne
ciągają

miejsca

globtroterów,

przy-

podróżników

i turystów, rozpalają wyobraźnię dając energię do realizacji marzeń z podróżniczej listy.

BIRMA Most u Bein
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AUTOR: asiencja
www.globtroter.pl

Dzięki Waszym zdjęciom nikt nie
ma wątpliwości - marzenia są po to
by je spełniać! Kenia, Nepal, Birma,
są na wyciągnięcie

ręki. Sposoby

na realizację marzeń

podpowiedzą

Wam użytkownicy Globtrotera ;-)
Gwarantujemy!

KENIA Tsavo West
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AUTOR: kris2206
www.globtroter.pl

Kathmandu kusi hinduistycznymi
i buddyjskimi świątyniami. Nawet
jeśli na co dzień daleko nam do filozoficznej czy religijnej zadumy, w tych
miejscach każdy zwalnia i zanurza się
choć na chwilę w ciszy …

NEPAL Kathmandu
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AUTOR: kbrowko
www.globtroter.pl

Okazuje się, że podróżniczy zachwyt
czeka tuż za przysłowiowym rogiem!
Zdjęcie emanuje spokojem i harmonią,
a Morawy przyciągają nie tylko rowerowych turystów. Koniecznie wpiszcie
na listę must see!

CZECHY Morawy Południowe
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AUTOR: cyrul12
www.globtroter.pl

Obok dobrych portretów nie sposób
przejść obojętnie. Doskonałe zdjęcie,
które dodatkowo przyciąga uwagę
swoim drugim planem! Jest to jeden
z portretów, które w galerii Globtrotera
będą wciąż na nowo budziły zainteresowanie i podziw.

TANZANIA Zanzibar
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AUTOR: kasy1
www.globtroter.pl

Doskonały pomysł na zdjęcie, przemyślany kadr i wspaniale uchwycona intymność momentu błogosławieństwa – oto tylko niektóre elementy składające się na magię tego zdjęcia.
To jeden z wielu portretów tego autora, które możecie podziwiać w galerii
Globtrotera.

INDIE Sikkim Rumtek
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GALERIA Świat w obiektywie globtroterów

BIRMA myanmar

BRUNEI Borneo

ROSJA Kaukaz Północny

INDIE Pushkar

INDIE Ladakh

MAROKO Legzira
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GALERIA Świat
Moje Indie
w obiektywie globtroterów

AUTOR: maciekt
www.globtroter.pl

Niektórych twarzy i gestów ludzi spotykanych podczas podróży nie sposób
zapomnieć, a umiejętność uchwycenia
tych spojrzenia na zdjęciu- bezcenna!
Wielu z globtroterów udaje się to doskonale!

BIRMA Myanmar
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AUTOR:pietkagab
www.globtroter.pl

W dorosłym życiu także można przenieść się do baśniowego świata! Czasami wydarza się to przypadkowo podczas podróży lub podziwiania zdjęć
w galerii Globtrotera…

BRUNEI Borneo
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AUTOR: Amaranta
www.globtroter.pl

Trudno spotkać podróżnika, który nie
marzyłby o Kaukazie. Zdjęcia Amaranty tylko to pragnienie podsycają!
Koniecznie odwiedźcie jej galerię na
serwisie, a lista miejsc które chcecie odwiedzić wzbogaci się o kolejny
punkt.

ROSJA Kaukaz Północny
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AUTOR: immaginiDS
www.globtroter.pl

Są zdjęcia, które na długo zapadają
w pamięć, które nawet po latach
chcemy odnaleźć … Zdjęcia Dominika
do takich właśnie należą! Wyraziste
przemyślne kadry jego autorstwa
składają się na niesamowity reportaż.

INDIE Pushkar
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Moje Indie
w obiektywie globtroterów

AUTOR: Rafox
www.globtroter.pl

Jeśli obrazy z filmu „Samsara” Nalina
Pana poruszyły Wami, to dzięki tej fotografii na nowo poczujecie magię Ladakh! Wspaniałe zdjęcie przy którym
warto zatrzymać się na dłużej …

INDIE Ladakh
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GALERIA Świat
Moje Indie
w obiektywie globtroterów

AUTOR: anowi-7
www.globtroter.pl

Będąc na plaży Legzira nie sposób
uniknąć skojarzeń z Gwiezdnymi
wojnami. To niesamowite miejsce ze
skalnymi bramami, które wyrastają
z piasku, a następnie zanurzają się
w Atlantyku, robią wielkie wrażenie.
Obowiązkowy punkt wycieczki podczas podróży do Maroko!

MAROKO Legizar
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RECENZJA
FOTOGRAFIA
GÓRSKA
I WSPINACZKOWA
Alexandre
Buisse
Wydawnictwo
Helion

FOTOGRAFIA GÓRSKA
I WSPINACZKOWA
Jak zatrzymać nie tylko w pamięci cudowne
zachody słońca, jak uwiecznić wschody dla
których warto skracać sen, jak pokazać przyjaciołom co to znaczy wzburzone morze oraz
widoki zapierające dech w piersiach?
Koniecznie przeczytajcie tę książkę przed kolejną wyprawą, a Wasze zdjęcia nabiorą nowego charakteru! Dzięki lekturze dowiecie się, jaki
sprzęt wybrać i jak go chronić (w zależności

POWIDOKI
Piotr
Strzeżysz
Wydawnictwo
Bezdroża

Alexandre Buisse pokaże Wam prawie sto niesamowitych fotografii, które będą wielką inspiracją! Poczytacie także o technice HDR, która
nada zdjęciom niepowtarzalny charakter. To
świetna lektura dla miłośników gór i fotografii!

POWIDOKI
Jak wiadomo, najpiękniejsze podróże nigdy się
nie kończą … Polecamy więc zapiski z podróży
Piotra Strzeżysza - pełne kolorów, zapachów
i dźwięków, które z czasem rozmywają się, ale
nigdy nie blakną.
Piotr po raz pierwszy wybrał się w rowerową podróż w wieku kilkunastu lat - z małej
miejscowości Łuków na południe Polski.
W pełnej konspiracji, na pożyczonym rowerze, tylko po to, żeby zrealizować kotłujące się
od dłuższego czasu w głowie dziecięce marze-
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od miejsca, w które się wybierasz). Zdobędziecie niezbędne informacje na temat specyfiki
różnych dyscyplin, począwszy od biwakowania,
a skończywszy na wspinaczce wysokogórskiej.

nia i przekroczyć granicę znanego, oswojonego świata. Teraz, 25 lat później, dorosły już
Piotr ma za sobą tysiące przejechanych na jednośladzie kilometrów w śniegu i w upale,
dziesiątki odwiedzonych krajów na obu półkulach, setki napotkanych na swojej drodze ludzi.
„Powidoki” to zbiór wspomnień z drogi, która
cały czas trwa, nawet jeśli trzeba na chwilę się
zatrzymać. Warto poznać opowieść o ludziach
mijanych na szlaku, którzy zapadli autorowi
głęboko w pamięć.
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RECENZJA
NA SZLAKU
CZYNGIS-CHANA
Tim
Cope
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

NA SZLAKU
czyngis-chana
Miłośnikom podróży i opowieści o przygodzie,
wytrwałości i realizacji marzeń, przypadnie
do gustu książki Tima Cope’a, który zainspirowany życiem dzisiejszych koczowników
wyruszył w niezwykłą podróż.
Autor zaplanował i zrealizował podróż, jakiej od
czasów wielkiego wodza Czyngis - chana nikt
z sukcesem nie podejmował: przejechał konno
cały step eurazjatycki od Karakorum, prastarej

POLSKA ZNANA
I MNIEJ ZNANA
Elżbieta
Dzikowska
Wydawnictwo
Bernardinum,
Pelplin 2014 r.

Jak pisze Jack Weatherford „Wyprawa konna
Tima Cope’a przez kontynenty stała się podróżą
przez historię, a nawet odyseją w głąb ludzkiego
serca. Penetrując najdalsze zakątki świata, doprowadza on nas z powrotem do siebie samych
i do lepszego zrozumienia naszego miejsca
w dzisiejszym świecie.”

POLSKA ZNANA
I MNIEJ ZNANA
Jeśli zastanawiacie się gdzie jest Biecz, a gdzie
Giecz, co to Futoma oraz czy Sandomierz rzeczywiście przypomina Rzym, to koniecznie sięgnijcie po nową książkę Elżbiety Dzikowskiej!
Przygotowując się do podróży po Polsce nie
zapomnijcie o tym nietypowym przewodniku,
a przekonacie się, że wiele jest miejsc o których
istnieniu nie wiemy, wiele informacji, z których
nawet nie zdajemy sobie sprawy.
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stolicy Mongołów, przez Kazachstan, Rosję,
Krym i Ukrainę, aż po Dunaj na Węgrzech.

„Polska znana i mniej znana” to spora porcja historii oraz fachowych opisów architektury, wiadomości z dziedziny malarstwa, a także
liczne opowieści, legendy, anegdoty i rozmowy
z mieszkańcami. Przygotujcie się także na
mnóstwo wspaniałych zdjęć!
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RECENZJA
CZERWONE DROGI
AUROVILLE
Paweł
Kowalczyk
Wydawnictwo
DM Sorus

CZERWONE DROGI
AUROVILLE
W 2010 roku Paweł Kowalczyk spędził w Auroville jako wolontariusz sześć miesięcy i powracał tam przy okazji każdego kolejnego wyjazdu
do Indii.
Poprzez opis swoich doświadczeń i przygód przybliża nam to jedyne w swoim rodzaju
miejsce oraz daje możliwość poznania jego
mieszkańców i wolontariuszy. Przedstawia
zasady funkcjonowania wspólnoty, jej przeszłość oraz leżącą u podstaw filozofię. Przybliża
także wiele innowacyjnych projektów i od-
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dolnych inicjatyw ludzi, którzy poświęcili swój
talent i środki tak zwanej „sprawie”. Autor opisuje wyzwania codziennego życia, sytuację gospodarczą i społeczną mieszkańców indyjskiego stanu Tamil Nadu – najbliższych sąsiadów Auroville.
Dzięki lekturze poznamy jego osobiste
przemyślenia. Przyjrzymy się bliżej walce
z biopiractwem i wielkim kapitałem, a także
dowiemy m.in., dlaczego indyjscy chłopi popadają w spiralę długów, a indyjska krowa
przestaje być święta.
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