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Hamkało
Jestem berlinką
Berlin jest jak palenie papierosów, pozwala coś
uczcić, pozwala nad czymś zapłakać. Ale przecież
nie kojarzy się z potężnymi podnietami...
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Kozłowska
W sercu Azji

Nasza podróż zbiegła się z ramadanem, świętym
miesiącem w islamie. Mogliśmy jeszcze mocniej
doświadczyć odmiennej kultury.

Recenzje książek

str. 48

str. 15
ARTYKUŁ

Durtan
8 dni w Rumunii

Nie obyło się też bez obowiązkowego aperitifu w
postaci morelowej palinki. Zwiedzanie miasta,
zaczynamy od radosnych pląsów z trupą teatralną...
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OD REDAKCJI
„Berlin jest pulsującym, ekscytującym miastem z tak wieloma różnymi
i

charakterystycznymi

dzielnicami,

wszechobecną wielką historią, świetnym jedzeniem z każdego zakątka
świata ... doskonałe miejsce na rozbicie tabor i nagranie wielkiej płyty” opowiadał zespół REM przed nagraniem
swojej – jak się okazało, ostatniej
płyty,

i

znakomicie

podsumowując

istotę miasta.
Nie oni pierwsi i nie ostatni dali się
napędzić energii niemieckiej stolicy,
w której swoje płyty nagrywał David
Bowie, Nick Cave, Lou Reed, a U2 pożyczyło nazwę od linii berlińskiego metra. Jeszcze dziesięć lat temu burmistrz
Berlina z dumą twierdził, że „miasto jest
biedne, ale seksowne”, dzisiaj jest nie
tylko bogate, ale też ekstremalnie
modne. Chociaż nie kursuje już pociąg
z Wrocławia do Berlina, nie mamy wątpliwości, że miasto jest na tyle ła-
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two dostępne i bliskie, że warto mu się
przyjrzeć z bliska – zrobiła to dla nas pisarka Agnieszka Wolny-Hamkało, która
stolicę Niemiec odwiedza z częstotliwością, która pozwala o niej powiedzieć,
że jest „berlinką”. Do Berlina będziemy jeszcze wracać, ale nie zarzucamy
też dalszych wojaży: Dominika Durtan,
którą pamiętacie z teksu o Dubaju,
tym razem w 8 dni objechała Rumunię
i podzieliła się z nami swoim zachwytem, zaś Dominika Kozłowska refleksyjnie i z czułością pochyliła się nad
Azją Centralną/Środkową. Te trzy zupełnie różne teksty łączy podobna wrażliwość i wyczulenie na podróżniczy szczegół, czyli coś, czego zawsze w tekstach
naszych autorów poszukujemy.
Nie zaniedbujemy fotografii: przypominamy
najlepsze
zeszłoroczne
zdjęcia użytkowników z serwisu
globtroter.pl – część z nich gościła już
na naszych stronach, ale ich autorów
chcemy nie tylko nagradzać, ale też

nieustająco zachęcać do dzielenia się
ze światem swoim spojrzeniem. Magazyn „Globtroter.pl Inspiracje” powstaje
nie tylko dla Was, ale także dzięki Wam,
dlatego czekamy na zdjęcia i relacje
z waszych wojaży, w których poruszy
nas głębia, ostrość, albo kompozycja tematu, a tych mamy nadzieję wam w 2015
roku nie zabraknie.
Bartosz Sadulski
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ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
fot. B. Bochenek

... każda podróż jest realna, trzeba tylko chcieć wystarczająco mocno. Nie ma dobrych
i złych destynacji, dobrego i złego czasu.

czekamy na to co przyniesie nowy kontynent, bo (co tu dużo mówić) w Ameryce
Środkowej
nieco
się
zasiedzieliśmy.

Paczki w podróży
Zdradźcie gdzie jesteście aktualnie i jakie są wasze plany na najbliższe miesiące?
Ostatni miesiąc spędziliśmy jeżdżąc w tę i z powrotem po przepięknej Nikaragui - jak na razie
naszym ulubionym kraju w Ameryce Środkowej,
a dzisiaj przekroczyliśmy granicę z Kostaryką.
To nowy kraj i nowe realia, nie wiemy więc co
nas czeka, ale docelowo, w najbliższym czasie,
chcielibyśmy dojechać do Panamy i przeprawić się do Kolumbii. Z niecierpliwością
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Tym z naszych czytelników, którzy nie
wiedzą jak zaczęła się przygoda Paczków
w podróży, przypomnijmy: w czerwcu
2012 roku wyruszyliście w podróż dookoła
świata. 15 miesięcy spędziliście w Azji i Australii. Po czteromiesięcznym odpoczynku w
Polsce wyruszyliście, tym razem na motorach,
w trasę z Los Angeles do Ushuaia w Argentynie.
Wszystko się zgadza. Początkowy plan był zupełnie inny: chcieliśmy objechać świat w zaledwie rok, odwiedzając Azję, Australię, Nową
Zelandię i Amerykę Południową. Przez
pierwsze pół roku kurczowo trzymaliśmy się
planu, ale potem zrozumieliśmy, że nie da się podróżować przez rok w takim samym tempie, jak
na trzytygodniowym urlopie, więc zwolniliśmy.
Tym sposobem w Azji spędziliśmy prawie rok,
a w Australii 4 miesiące i skończył nam się czas.
Wróciliśmy do Polski, załatwić niecierpiące

zwłoki sprawy i czym prędzej wyruszyliśmy
w nową podróż. A jeśli jest to podróż zupełnie inna, to dlaczego by
nie zmienić planu i nie zacząć w USA?
Powiedźcie, co było najpierw - pomysł na
pisanie bloga czy podróże? Czy blog miał
być tylko sposobem na dzielenie się z rodziną i przyjaciółmi wrażeniami z podróży
czy też od razu pojawił się pomysł, aby trafiać zdjęciami i relacjami do szerszego grona?
Pierwsze było marzenie. Potem były blogi innych
osób, które uświadomiły nam, że podróże są
dla każdego i stały się, w dużej mierze, bazą, na
której zaplanowaliśmy własną podróż. A skoro
cudze blogi odegrały tak dużą rolę w naszych
przygotowaniach, to czemu by nie założyć własnego? Na początku po to, by rodzina i przyjaciele mogli choć po części podróżować razem
z nami, przez nasze relacje i zdjęcia, potem
również z nadzieją, że zainspirujemy kilka
osób do podróżowania, tak samo jak
inne
blogi
zainspirowały
nas.
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Od czego zaczęła się wasza pasja? Czy początków należy szukać już w dzieciństwie?
Nasze początki znacznie się różnią. U mnie
(Kasia) w domu zawsze dużo się podróżowało
i niezależnie czy był to wyjazd nad Bałtyk, czy
za granicę, nigdy nie było siedzenia w jednym
miejscu. Zawsze aktywnie: zwiedzanie, latanie po muzeach, a dzień na plaży to był luksus.
Z czasem zaczęłam sama planować nasze rodzinne wakacje, a kiedy skończyłam 18 lat po
raz pierwszy wyjechałam sama poza Europę, do
Syrii i Jordanii. Marcin, natomiast, sam musiał
zapracować na swoją pasję. Zaczęło się od wakacyjnego kontraktu w biurze podróży, które wysyłało go co roku na kilka miesięcy do różnych
krajów, jak Grecja, czy Maroko, a potem umożliwiało tańsze podróżowanie do innych miejsc.
Kiedy się poznaliśmy, koło zaczęło napędzać się
samo, a po 3 latach skończyliśmy w samolocie
lecącym do Sankt Petersburga - naszego pierwszego przystanku w podróży dookoła świata.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar

nasycić. Wpadliśmy po uszy, a podróże stały się
naszym sposobem na życie. Uwielbiamy wolność, to że każdy dzień jest inny i niesie ze sobą
nowe wyzwania, a ponad wszystko to że możemy być razem. Nie wszystko jest jednak idealne
i zdajemy sobie sprawę, że kiedyś trzeba będzie
wrócić do „normalnego” życia. Mamy nadzieję, że
gdy się na to zdecydujemy, nie będzie zbyt późno.
W jaki sposób przygotowujecie się do podróży?

Gdzie szukacie informacji, co/kto Was inspiruje?
(Kasia) Kiedyś byłam maniakiem planowania. Wszystko było przygotowane: trasa, wydatki, miejsca do zobaczenia. Przed wyjazdem
przez dwa lata czytałam blogi i przewodniki,
przetrząsałam internet, żeby zaplanować naszą
podróż. Podczas krótkich wyjazdów ta metoda
się sprawdzała i wydaje mi się, że przy trzech
tygodniach urlopu warto dokładnie się przygofot. K. Kipigroch-Paczek

Co was najbardziej pociąga w podróżowaniu: poznawanie nowych miejsc, ludzi, kultur, sprawdzanie siebie, poczucie wolności?
Zaczęło się od ciekawości świata, chęci odkrycia
nowych kultur, zobaczenia miejsc z magazynu
z żółtą ramką na własne oczy. Wszystko było
dla nas nowe, fascynujące i nie mogliśmy się
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Noc pod gwieździstym niebem w australijskim outbacku
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tować. Natomiast przy podróży takiej jak nasza,
planowanie wszystkiego z dokładnością, co do
jednego dnia, kompletnie nie ma sensu. Teraz jedyne co musimy znać, to cel i kierunek, którym
w obecnej podróży jest dojechanie do Ushuaia
w Argentynie. Wiemy przez jakie kraje chcemy
przejechać, ale o tym, co zobaczymy i gdzie się
zatrzymamy, decydujemy po drodze. Obecnie
najlepszym źródłem informacji są dla nas
miejscowi i inni turyści spotkani po drodze,
a dzięki temu , że mamy własny środek transportu, w każdej chwili możemy zmienić plany.
W jaki sposób udaje Wam się spiąć finanse
tak, aby przez długi okres móc podróżować?
To pytanie zawsze się powtarza, a my nadal nie możemy się nadziwić, że TO jest właśnie
rzecz, która wszystkich najbardziej interesuje. A tymczasem odpowiedź jest banalnie
prosta: trzeba zarobić, oszczędzić, wyjechać
i wydawać jak najmniej. Wielu z naszych
zachodnioeuropejskich, czy amerykańskich
znajomych, nie może pojąć, jak jesteśmy w
stanie podróżować we dwie osoby za mniej
niż oni w pojedynkę. No cóż, wystarczy chcieć.
Macie swoje sposoby na to, aby podróżując
wydać jak najmniej pieniędzy?
W tańszych krajach, na przykład w większo-
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ści miejsc w Azji, czy Ameryce Południowej, zawsze sprawdza się ten sam sposób: żyj, tak jak
miejscowi. To znaczy: podróżuj lokalnymi autobusami, a nie drogimi busikami dla turystów,
jedz lokalne jedzenie, a nie zachodnie specjały
w turystycznej restauracji i śpij w lokalnych
hotelach (choć w tym przypadku tanie hostele
dla backpackersów też się sprawdzą). Jeśli jest
to kraj drogi, jak USA, czy Australia, najlepiej
być samowystarczalnym: mieć własny środek
transportu, samemu gotować sobie jedzenie
i spać pod namiotem. W ten sposób można wydać nawet mniej niż w tanim, azjatyckim kraju!

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
fot. K. Kipigroch-Paczek

Czy lubicie wracać w te same miejsca czy
ciągnie was w nieznane?
Jak do tej pory nie mieliśmy jeszcze okazji
wrócić dwa razy w to samo miejsce. Nasza
podróż to linia ciągła, która prowadzi nas
z jednego kraju do drugiego i nigdy nie zawraca. Za to w przyszłości na pewno wrócimy
do odwiedzonych wcześniej krajów, szczególnie tych z początku naszej podróży, kiedy
to podróżowaliśmy znacznie szybciej i wiele
miejsc opuszczaliśmy z poczuciem niedosytu. Mamy już zaplanowaną całą listę „podróży do odbycia” i resztę życia na jej realizację.
Które z odwiedzonych miejsc zrobiło na Was
największe wrażenie?

Dzikie konie na stepach w Mongolii
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To jedno z tych pytań, na które bardzo ciężko
odpowiedzieć po dwóch latach podróży: tych
miejsc było po prostu zbyt wiele! Możemy natomiast wymienić nasze ulubione kraje. Birmę,
Mongolię, Indonezję i Chiny w Azji, USA i Nikaraguę w Amerykach oraz Australię. Każdy
z nich uwielbiamy z innego powodu i bardzo
ciężko byłoby je do siebie porównać. A gdy
skończymy naszą podróż ta lista z pewnością się
wydłuży.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
fot. K. Kipigroch-Paczek

Które z kolei rozczarowało?
Pozwól, że ułatwimy sobie zadanie i znowu
opowiemy o krajach. Najbardziej rozczarowały
nas Wietnam i Filipiny. Nie oznacza to, że te
kraje nam się nie podobały lub, że nie są warte
odwiedzenia. Po prostu spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego i nieco się zawiedliśmy,
ale to tylko kolejny powód, żeby tam wrócić
i spojrzeć na wszystko z innej perspektywy. Naszym zdaniem każdy kraj jest na swój
sposób fascynujący, ale na nasze doświadczenie
składa się wiele różnych czynników, więc
jeśli ktoś twierdzi, że gdzieś nie warto
jechać
nie
słuchajcie
go!
Najlepiej jest pojechać i sprawdzić to samemu.
Która kuchnia najbardziej przypadła wam
do serca?
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Świątynie w Bagan w Birmie najbardziej spektakularnie wyglądają o wschodzie słońca
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Nasze żołądki zostawiliśmy w Chinach
i Tajlandii. W Amerykach najlepszą kuchnią,
jak dotąd, może pochwalić się Meksyk, ale nie
sądzimy, żeby jakikolwiek kraj Nowego Świata
mógł przebić naszych azjatyckich faworytów.
Czy dostajecie informacje od czytelników, że
wasz blog zainspirował ich do podróży,

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar

zmiany stylu życia?
Nigdy nie marzyliśmy o tym, by być na tyle
wpływowi, by zmieniać ludzkie życia i chyba nie chcemy być. Zdarza się natomiast, że
komuś przydadzą się informację, które zamieszczamy na blogu, albo że dzięki naszym
zdjęciom i artykułom, ktoś zdecyduje się pofot. K. Kipigroch-Paczek

jechać w dane miejsce i każdy taki komentarz/
wiadomość ogromnie nas cieszy. Dzięki temu
wiemy, że przez te wszystkie godziny, które
poświęciliśmy pracy nad blogiem, stworzyliśmy
coś nie tylko dla nas samych, ale i dla innych.
Jakich rad udzielilibyście początkującym
globtroterom?
Mamy tylko jedną radę: wyznaczyć sobie
cel i dążyć do niego. Może to zabrzmi tandetnie, ale każda podróż jest realna, trzeba tylko
chcieć wystarczająco mocno. Nie ma dobrych i złych destynacji, dobrego i złego czasu.
Nie można słuchać głosów pytających: po co
i za co, trzeba podjąć decyzję i pojechać. Może
tak zwany początkujący globtroter sparzy
się raz czy dwa, ale dzięki temu przywiezie
do domu ciekawsze historie, a w przyszłości, no cóż, będzie już bardziej doświadczony.
Na waszym
cje, ale także
sia. Kasiu bardziej Cię

Stary port nad mglistym wybrzeżem Jeziora Bajkał
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blogu czarują nie tylko relazdjęcia, których autorką jest Kaktóry sposób przekazu wrażeń
pociąga - zdjęcia czy relacja?

Faktycznie, fotografia jest moją pasją i w niej
spełniam się bardziej, niż na piśmie, ale nie
wyobrażam sobie prowadzenia bloga wyłącznie
fotograficznego. Zdjęcia są skutecznym medium, znacznie bardziej pobudzają wyobraźnię
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i zachęcają do podróżowania. Tekst natomiast
ma większą wartość informacyjną i to
dzięki niemu nasz blog nie jest jedynie
zestawem miłych dla oka obrazków, ale
również bazą wiedzy, która może przydać się komuś przy planowaniu podróży.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
fot. K. Kipigroch-Paczek

Jakie są wasze plany na przyszłość? Czy podróż nadal pozostanie waszą pasją czy raczej
pasję połączycie z życiem zawodowym?
Wydaje nam się, że jak na razie, utrzymywać
się z podróży jest w polskich realiach bardzo
ciężko i nie taki jest nasz plan. Jeśli uda nam
się dojechać do Ushuaia, to będzie najprawdopodobniej koniec długoterminowych podróży - przynajmniej na jakiś czas. Ale jak
złapie się podróżniczego bakcyla, to ciężko
się z niego wyleczyć, więc zapewne będziemy
żyć od jednego wyjazdu, do drugiego, a kto wie,
może kiedyś ruszymy znowu dookoła świata?
Bardzo dziękuję za rozmowę!

Tekowy most U-Bein to jedyny łącznik birmańskich mnichów ze światem
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Konkurs
Fotograficzny

“Magia Azji”
Podzielcie się z innymi użytkownikami Globtrotera wspaniałymi obrazami
z Waszych podróży po azjatyckich krajach!
Są kierunki, które długo odkładamy „na później”wydają się nam na ten moment zbyt egzotyczne, obawiamy się, że wciąż mamy za małe doświadczenie lub inny kontynent przyciąga nas
jak magnes …
Właśnie Azja, kolebka najstarszych cywilizacji,
budzi jednocześnie zachwyt jak i onieśmielenie.
Teraz miłośnicy Azji mają okazję pokazać co
zachwyciło ich podczas przemierzania tego
zróżnicowanego pod względem ukształtowania kontynentu- mamy przecież tutaj zarówno
najwyższy, jak i najniższy punkt na Ziemi!

Termin: 03.02.2015 do 03.03.2015

DO WYGRANIA TRZY ZESTAWY
PODRÓŻNIKA ORAZ KSIĄŻKI
Nagrody
I, II, III miejsce:
zestawy podróżnika TravelChannel składające
się z plecaka, worka żeglarskiego, wtyczki podróżnej i czołówki oraz książka wydana przez
Wydawnictwo Bezdroża “Paragon z podróży”
Bartka Szaro i Patryka Świątka

Dwa wyróżnienia:
zestawy TravelChannel składające się z plecaka,
wtyczki i czołówki oraz książka wydana przez
Wydawnictwo Bezdroża “Paragon z podróży”
Bartka Szaro i Patryka Świątka

wez` udział »

Konkurs „Magia Azji” to okazja do stworzenia galerii zdjęć, które przekonają innych podróżników, że warto obrać kierunek Azja.
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Jestem
berlinką
Tutaj realizuje się naiwne hasło z
reklamy jakichś wafelków, w Berlinie
„możesz być kim chcesz”. Podoba mi
się niejednorodność miasta, w którym
bogate dzielnice pełne świetnie utrzymanych kamienic, kancelarii prawnych i ambasad...

fot. Agnieszka Wolny-Hamkało
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AUTOR: Agnieszka Wolny-Hamkało
fot. A. Wolny-Hamkało

Każdy ma jakieś miasto marzenie, które symbolizuje coś istotnego: społeczny awans, inne, lepsze życie, wolność, sztukę, ucieczkę. Najczęściej
to eksplorowana i podbijana literacko czy filmowo stolica dużego, bogatego kraju: Paryż
albo Rzym. Ale ci, którzy nie są mieszczuchami,
marzą o zielonej Prowansji, głębokim południu
Włoch albo o wysokich Alpach. Moim miastem
marzeniem jest Berlin.
To miejsce, do którego jadę, kiedy coś ważnego dzieje się moim życiu: kiedy czuję, że coś
straciłam, albo odwrotnie, kiedy wydaje mi
się, że osiągnęłam coś ważnego. Berlin jest jak
palenie papierosów, pozwala coś uczcić, pozwala nad czymś zapłakać. Ale przecież nie
kojarzy się z potężnymi podnietami, masami
impulsów, nie jest orientalnym kontekstem,
który pozwala nam natychmiast zapomnieć
o starym, potocznym życiu. I stąd właśnie ta
moja słabość do miasta, które jest optymalne:
bezpretensjonalne, wolnościowe, na ludzką
miarę. Miasto do życia, jak to się mówi, place to be.
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Berlin jest jak palenie papierosów, pozwala coś uczcić, pozwala nad czymś
zapłakać.
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Zjeżdżając z berlińskiego ringu w stronę Mitte
po kilkuset metrach po prawej stronie widzimy
Tempelhof – stare, nieczynne lotnisko, które
jednak zostawiono dla deskorolkarzy, wielbicieli rolek, rowerów i latawców. To ogromne
połacie gładkiego asfaltu i trawy, na której można – w niedalekiej odległości od centrum –
walnąć się twarzą do słońca albo zrobić mały
piknik z hummusem (ten z Kreuzbergu jest
niezrównany!) i orzeszkami z pobliskich tureckich sklepików. To zwykle mój pierwszy przystanek po wjeździe do miasta. Jeśli jestem z
rodziną, syn eksploruje mały skatepark przy lotnisku, a ja przeglądam internet w poszukiwaniu
najnowszych miejskich wystaw. Zastanawiam
się, jaką wybrać ścieżkę: kulinarną, alternatywną,
oficjalną – jak tym razem podbijać miasto? Tutaj realizuje się naiwne hasło z reklamy jakichś
wafelków, w Berlinie „możesz być kim chcesz”.
Podoba mi się niejednorodność miasta, w którym
bogate dzielnice pełne świetnie utrzymanych
kamienic, kancelarii prawnych i ambasad sąsiadują z dzielnicami kulturowych fuzji, niestabilnych tożsamości i absolutnej wolności stylu
i przekonania. Do tych ostatnich zaliczam oczywiście Kreuzberg i Neukolln – miejsca, gdzie
czuję się najlepiej. Latem to dzielnice, w których
żyje się na ulicy, przesiadując na progach galerii,
paląc tytoń pod ulubionymi księgarniami, dyskutując przy zimnym piwie w którymś z wyle-
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wających się na ulice ogródków. Wieczorami w
Neukolln odbywają się wernisaże, przy oświetlonych witrynach gromadzi się stara gwardia,
ktoś się chwali, że znał Andy Warhola, ktoś
mówi, że ma w domu oryginalną pracę Jean
Michela Basquiata, ale wszystko to się odbywa się w cudzysłowie zabawy i karnawału, w
którym jednak z pełną powagą i czułością traktuje się sztukę. I przychodzą młodsi, w czarnych
za dużych płaszczach, oglądają obrazy, dyskutują, piją alkohol. Jest jakiś świat do zaakceptowania i wszystko staje się zupełnie znośne.
Sądzę, że znaczną część swojego magnetyzmu
Berlin zawdzięcza właśnie tym ciążeniom w
stronę świata sztuki. Bo można partycypować w
tym świecie pozostając na zewnątrz instytucji,
włócząc się po prostu po mieście śladami urban
artu, murali, miejskich instalacji, balkonowych
anarchistycznych ogródków. Poza tym zawsze
w którymś z muzeów, w którejś z galerii dzieje
się akurat coś fascynującego, co po prostu trzeba zobaczyć. Druga rzecz to place, puste place,
przez które przejeżdża się w Berlinie rowerem
w totalnym zachwycie nad naturą powietrza
i ogólnie rozmachem urbanistów. I wtedy człowiek sobie myśli zupełnie naiwnie: czy nie jest to
wszystko, czego nam trzeba do szczęścia? – Dobry quiche na Kreuzbergu, trochę sztuki, rower
i potężne przestrzenie nie-do-ogarnięcia? Pojawia się beztroska. A potem uznajemy, że nie, trze-

fot. filnec

Sony Center
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ba nam jeszcze pójść nad rzekę, posłuchać muzyki, upić się na trawie, poznać jakichś nowych
ludzi i swobodnie z nimi pobyć. I na to wszystko
szansę daje nam Berlin – moje miasto-marzenie. Zatem – jak śpiewał Leonard Cohen: „First
we take Manhattan, then we take Berlin”.
Jest jeszcze jedno miejsce, które odwiedzam
często będąc w Berlinie. To trochę wstydliwa
sprawa, chodzi o ZOO. Nie, nie o legendarny
dworzec z książki „My, dzieci z dworca ZOO”,
tylko o berliński ogród zoologiczny, w którym
mam znajomą pandę i do niej idę najpierw.
Cokolwiek by się nie działo, wiem, że panda tam
jest, skubie pogodnie swój bambus – i ta wiedza
działa na mnie kojąco. To w Berlinie pierwszy
raz widziałam pingwiny, które do dzisiaj skutecznie mnie rozweselają. A więc jest i takie życie,
kiwające się, śliskie, mniej lub bardziej polarne.
I ja je lubię. Poza tym w ZOO są też olbrzymie
miejskie akwaria pełne fluorescencyjnych meduz, które pulsują pod wodą. Są naprawdę kosmiczne i trudno ich nie odwiedzić zwiedzając
miasto. A propos ulubionych rzeczy: jest jeszcze jeden argument za i jest to argument ostateczny. Otóż w berlińskich trafikach sprzedają papierosy American Spirit, których pełna nazwa
brzmi Natural American Spirit właśnie dlatego,
że mają mało toksycznych dodatków, są to więc
niemal papierosy ekologiczne, które pięknie się
palą, produkując biały gęsty dym jak z komiksu.
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Agnieszka Wolny-Hamkało - (ur. 1979) autorka książek
poetyckich: Mocno poszukiwana, Lonty, Gospel, Ani
mi się śni, Spamy miłosne, Nikon i Leica oraz Występy
gościnne, książek dla dzieci: Nochal czarodziej
(il. Antoni Wajda) i Rzecz o tym, jak paw wpadł w staw

(il. Józef Wilkoń) oraz powieści Zaćmienie. W latach
2009–2011 współprowadziła w TVP1 program Hurtownia książek. . Mieszka we Wrocławiu.

fot. Smok-1

Katedra

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str14

AUTOR: Dominika Kozłowska

ARTYKUŁ

W sercu
Azji
Zwykli ludzie, dumnie przestrzegający
ramadanu, z otwartym sercem ugoszczą każdego podróżnika, opowiedzą
o swojej wierze i życiu, z ciekawością
wysłuchają i uszanują, co ma do powiedzenia. Nasza podróż zbiegła się
z ramadanem...

fot. GrupaWschodu / Niesamowita i urzekająca architektura islamu, Chiwa, Uzbekistan
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W sercu
Azji

fot. GrupaWschodu

Podróż do Azji pozwala poznać inny świat,
ludzi, oderwać się od codzienności, spojrzeć
na życie z dystansem. Zmienia perspektywę, poszerza horyzonty. Pomaga poznać siebie i odpowiedzieć na pytanie, co w życiu jest
naprawdę ważne.
Grupę Wschodu założyliśmy, ponieważ pasjonujemy się krajami Wschodu - tego bliższego
i dalszego. Unikamy dużych miast, poszukujemy nieprzetartych szlaków, bo tam właśnie można zobaczyć najpiękniejsze miejsca i spotkać
ludzi, którzy są szczęśliwi. Podróżujemy autem
terenowym, które jest naszym podróżniczym
domem. Dzięki niemu trafiamy do niesztampowych miejsc. W 2014 roku wyruszyliśmy
w kolejną podróż, tym razem spędziliśmy 2
miesiące w Centralnej Azji, pokonując niemal 20
tysięcy kilometrów i zjeżdżając Kazachstan, Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan, docierając aż
pod granicę Afganistanu i Chin.
Smaki
Nasza gościnność już dawno uległa presji Zachodu. Poszukujemy szczęścia w rzeczach ma-
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Na dachu świata - Pamirski trakt, Tadżykistan
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terialnych. Ludzie, których spotykamy w Azji
nie posiadają wiele w naszym europejskim rozumieniu, a mimo to wszystkim dzielą się z
gościem, nie oczekując niczego w zamian.
Uwielbiają spędzać ze sobą czas, rozmawiać. Są
ciekawi świata. Nie zapomnę pytania, zadanego
przez Kirgiza gdzieś wysoko w górach „A jakie są
u Was krowy? Łaciate?”.
Zwykli ludzie, dumnie przestrzegający ramadanu, z otwartym sercem ugoszczą każdego podróżnika, opowiedzą o swojej wierze i życiu, z
ciekawością wysłuchają i uszanują, co ma do
powiedzenia. Nasza podróż zbiegła się z ramadanem, świętym miesiącem w islamie. Mogliśmy
jeszcze mocniej doświadczyć odmiennej kultury.
Dużo czytaliśmy na ten temat przed wyjazdem
- o poście, ćwiczeniu silnej woli i poświęceniu,
o nocnych ucztach, radosnym rodzinnym biesiadowaniu i o czczeniu końca ramadanu, niczym naszego Bożego Narodzenia, ale w dobrym,
niekonsumpcyjnym tego święta znaczeniu. Nie
wszyscy go przestrzegają, dokładnie tak, jak
u nas nie wszyscy chodzą do kościoła i świętują post. Szczególnie dużo wierzących i praktykujących można spotkać w małych wioskach.
W Uzbekistanie dostaliśmy zaproszenie na czaj
(czyt. herbatę) od Kuandika, który mimo upału,
sięgającego ponad 40 stopni Celsjusza ciężko
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Nasz podróżniczy dom w rejonie jeziora Jaszil Kul, Tadżykistan
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pracował w polu, nie pijąc przez cały dzień ani
kropli wody - bo tego wymagała religia. Ugościł
nas przy tym jak na Wschód przystało, sam
ćwicząc samokontrolę. Tam poznaliśmy kulturę
picia herbaty. Czaj jest pretekstem do spędzania ze sobą czasu. Pije się go na śniadanie,
obiad i kolację. W miastach zamiast kawiarni mężczyźni spotykają się w tzw. czajhanach
czyli herbaciarniach, zasiadając na tapczanach
i prowadząc wielogodzinne dyskusje. Zielona
herbata gasi pragnienie i oczyszcza organizm.
Często są to zebrane w górach i wysuszone na
kamieniach zioła, o właściwościach leczniczych.
Z piciem herbaty związany jest specjalny ceremoniał. Podawana jest w imbryczku, a pita
z małych czarek. Dwie pierwsze należy wlać
z powrotem do imbryczka. Według tradycji dopiero trzecia nadaje się do picia. Co ciekawe zasady tej przestrzega także młode pokolenie. Widzieliśmy młodych chłopców, którzy całkowicie
automatycznie dwa razy przelewali herbatę, zanim się jej napili. Gość nigdy nie może mieć pustej czarki, dlatego przez te 2 miesiące wypiliśmy
jej hektolitry. Nigdy wcześniej i nigdzie indziej
zielona herbata nie smakowała mi tak bardzo.

Prawdziwe dzieciństwo, Kirgistan
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Życie
Centralna Azja to spory obszar, zróżnicowany
kulturowo i geograficznie. Można tam zobaczyć
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niesamowitą architekturę islamu, pustynie,
stepy, przepiękne góry, ciekawe gatunki zwierząt. Jednak najciekawsza jest obserwacja ludzi.
Każdy z krajów charakteryzuje się ogromnymi
kontrastami. W małych górskich wioskach
ludzie tworzą niesamowite, całkowicie samowystarczalne społeczności, kultywują tradycję,
często nadal prowadząc koczowniczy tryb życia.
Tadżykistan położony jest na „dachu świata”. To
tutaj znajduje się pasmo Pamiru, u którego zbiegają się szczyty Karakorum, Himalajów, Kunlun,
Tienszanu i Hindukuszu. Ludzie mieszkają tu na
wysokości 3-4 tysięcy metrów nad poziomem
morza. Tereny nie są żyzne, niewiele da się tutaj uprawiać. Dlatego też ludzie osiedlają się w
okolicach rzek, stwarzając systemy irygacyjne,
które umożliwiają uprawy. Żyją z hodowli zwierząt, głównie owiec i kóz. Nic nie może się zmarnować dlatego jako opał wykorzystują suszone
zwierzęce odchody, tym bardziej, że na tych terenach praktycznie nie rosną drzewa. Żywią się
przetworami mlecznymi, mięsem i produkowaną przez każdą rodzinę lepioszką (chlebem).
Trzeba przyznać, że świetnie rozwinął się u nich
transport publiczny, a właściwie autostop. Przyjęło się społecznie, że auta nie powinny jechać z
tzw. pustym przebiegiem i wszystkie siedzenia
powinny być zajęte. Zatem wystarczy stanąć
przy drodze a samochody same się zatrzymu-
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ją. Podwieźliśmy w ten sposób prawie 30 osób,
poznając jednocześnie ich historię. W górach
spotkaliśmy Pamirów, którzy mają odmienną od
tadżyckiej kulturę, język, a nawet religię. Z kolei
Kirgistan ma bogatą koczowniczą tradycję.
Nadal w sezonie letnim w wysokie góry przenoszą się głównie mężczyźni, by wypasać bydło.
Żyją wtedy w charakterystycznych filcowych
jurtach, które pełnią funkcję doraźnego domu.
Kirgizi kochają konie, są mistrzami konnej jazdy.
Nadal kultywują tradycję organizując konne
wyścigi i berkutschi czyli polowanie z orłami.
Uwielbiają kumys, sfermentowane kobyle mleko, popijane dla smaku i zdrowotności.

Nigdzie się nie spieszą, nie robią kariery, nie zarabiają pieniędzy i nie kupują sobie czegoś, tylko po
to, żeby komuś zaimponować. Są wspaniałymi
gospodarzami. Potrafią się dzielić ze szczerą,
niewymuszoną i spontaniczną radością. Podróż w te rejony kompletnie zmienia percepcję.
Można na chwilę się zatrzymać, złapać dystans
i zastanowić, co w życiu jest naprawdę ważne?
Dominika Kozłowska - socjolog z wykształcenia, PRowiec z zawodu, podróżniczka z zamiłowania.
Współzałożycielka
Grupy
Wschodu
www.GrupaWschodu.xn.pl. Od paru lat przemierza
Wschód samochodem terenowym.

Mieszkańcy Centralnej Azji potrafią szczerze
cieszyć się tym, co mają, chociaż nie mają wiele.
Spędzają ze sobą czas, rozmawiają, grają, pracują,
popijają herbatę. Ich życie płynie jakby wolniej.

Ważenie, uśpienie, ogolenie - Kot w pełni przygotowany do zabiegu.
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8 dni
w Rumunii
Rumunia gościła nas wspaniale i zostawiła sporo do odkrycia na kolejne
wycieczki. Niezmierzone górskie szlaki
Karpat, Delta Dunaju, błotne wulkany w
Buzău, Mołdawia i malowane kościoły
rumuńskiej Bukowiny zobaczymy następnym razem.

fot. D.Durtan / Typowa uliczka w Sighsoara
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8 dni
w Rumunii

fot. D.Durtan

Rozpieszczeni wygodnym życiem w Dubaju
i stęsknieni za barwami jesieni, decydujemy
się spędzić październikowy urlop przemierzając samochodem Rumunię. W osiem dni
pokonujemy, tzn. mój mąż i ja, ponad 1500
kilometrów na wskroś kraju.
Celem podroży były dziewicze Karpaty i Transylwania. Co znajdujemy po przyjeździe? Sielskie
widoki, doskonałe jedzenie, śliczne miasteczka,
wiele tradycji oraz bardzo przyjaznych mieszkańców.
Piątek – Sobota, 3-4 październik
Zaczynamy od Bukaresztu. W piątek po południu lądujemy na lotnisku Henri Coandă, które
znajduje się ok. 20 minut od centrum stolicy.
Stąd dojeżdżamy taksówką do naszego schroniska Hostel Miorița przy ulicy Lipscani 12, jest
to bardzo piękny rejon starego miasta. Nie najtaniej, ale centralne położenie wygrywa. Śniadania serwowane są w sąsiedniej restauracji City
Grill, gdzie wieczorem kosztujemy wspaniałych,
tradycyjnie przyrządzonych mięs, grillowanego
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Typowy widok na Rumuńskich drogach
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szpiku kostnego oraz ciorby (zawiesistej zupy).
Nie obyło się też bez obowiązkowego aperitifu w
postaci morelowej palinki. Zwiedzanie miasta,
zaczynamy od radosnych pląsów z trupą teatralną paradującą po wąskich uliczkach starego
miasta. Nie bez powodu w okresie międzywojennym Bukareszt otrzymał miano Małego Paryża
(Micul Paris). Przechadzamy się wśród imponujących neoklasycystycznych budynków, mijamy
Bank Narodowy (BNR) którego fasadę zdobią
korynckie kolumny oraz Muzeum Historyczne
przy ulicy Calea Victoriei.
Nie daleko od brzegów rzeki Dambovita, przecinającej miasto wpół, trafiamy na świetny butik
URBN przy ulicy Caldarari 3 z ubraniami projektowanymi przez lokalnych designerów. Kupujemy tu koszulki pamiątkowe z bardzo charakterystycznym motywem graficznym kolumny
ze stacji metra Politehnica.
Po obfitym posiłku i długim spacerze odnajdujemy przystanek turystycznego autobusu piętrowego i z przyjemnością odbywamy widokową
przejażdżkę po pięknie oświetlonym mieście. Autobus sprawnie pokonuje spore odcinki
trójpasmowych arterii miasta, mijamy kolejne
place: Piata Presei, Piata Victoriei, Piata Revolutiei, Piata Unirii, Piata Romana, itd. Co prawda
lokalna wersja łuku tryumfalnego jest właśnie
w remoncie, ale nie narzekamy na brak atrakcji.
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Przejeżdżamy obok gigantycznego budynku parlamentu mieszczącego się w pałacu wybudowanym przez komunistycznego lidera Nicolae
Ceaușescu w latach osiemdziesiątych ubiegłego
wieku. Stwierdzamy, że nocny widok na parlament z perspektywy podświetlonych fontann
przy bulwarze Bulevard Unirii jest nawet całkiem
znośny.
W sobotę kontynuujemy odkrywanie starego
miasta, podziwiamy pięknie zachowane secesyjne wille sprzed I wojny światowej oraz śliczne
zabytkowe cerkwie które niemal cudem przetrwały trzęsienia ziemi, wojnę i okres komunizmu. Cieszymy się na widok wszędzie obecnego Banca Transilvania gdyż jego nazwa ciągle
przywodzi nam na myśl hrabiego Drakulę. Nie
możemy też sobie odpuścić jednej z najpopularniejszych jadłodajni w mieście. Restauracja Caru’
cu bere, przypominająca wnętrze katarynki, jest
oblegana w porze obiadowej. Po długim oczekiwaniu na stolik zamawiamy lokalne specjały z
karafką domowego wina, koszem chleba i deską
doskonałych ostrych serów m.in. kaszkawałem
i owczą bryndzą. Odnieśliśmy wrażenie, że Bukareszt pod względem atrakcyjności starego
miasta ma szansę zająć miejsce Pragi. Luźna
atmosfera, festiwale teatrów ulicznych, liczne
kawiarnie i restauracje, nadal przystępne ceny
i dobra komunikacja miejska czynią to miejsce
niezwykle atrakcyjnym dla turystów.

fot. D.Durtan

Kapliczka przydrożna
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AUTOR: Dominika Durtan
fot. D.Durtan

Niedziela, 5 październik
Po śniadaniu w niedzielę rano odbieramy samochód. Główne trasy w mieście są pozamykane
ze względu na odbywający się maraton, ale
mężczyzna z wypożyczalni pomaga nam wyjechać z centrum.
Wyjeżdżamy z miasta i kierujemy się na Bran
(ok. 175 km), gdzie znajduje się słynny „zamek
Drakuli”. Trzeba wspomnieć, że poza bajkową architekturą i podobieństwem do zamku hrabiego
z powieści Abrahama Stokera, nie ma on nic
wspólnego z mitycznym władcą.
Po drodze zjeżdżamy z głównej trasy i zahaczamy o słyną formację skalną zwaną Sfinksem
z Bucegi (2,216 m.n.p.m.) Napotkani w lesie grzybiarze oferują nam piękne kurki, ale ze względu
na brak warunków do ich przyrządzenia musimy
odmówić. Drobny, dwugodzinny spacer pod górę
dobrze nam robi. Widoki są świetne, świeże powietrze wietrzy nam głowy, nie spotykamy zbyt
wielu ludzi.
W Branie dopisuje nam szczęście. Ze względu
na późną porę dnia jesteśmy tam prawie sami.
Zarówno widok zamku z zewnątrz jak i jego
przytulne komnaty robią wrażenie. Postanawiamy spędzić noc w motelu Hanul Bran.
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Barwne krzyże z Wesołego Cmentarza w Sapanta
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Wybieramy pokój z widokiem na zamek, który w
księżycową noc prezentuje się filmowo. Zastanawiamy się przez chwilę czy na obiad nie zaopatrzyć się w pyszne kiełbasy i sery u miejscowych
straganiarzy, ale w końcu idziemy do restauracji
w Galerii Bran, oczywiście z widokiem na główną
atrakcję. Ku mojemu zdziwieniu tuż obok narodowej mamałygi menu zawiera głownie polskie
dania.
Poniedziałek, 6 październik
Wcześnie rano płacimy rachunek w motelu
i ruszamy w drogę. Kierujemy się do Kluż-Napoka, drugiego pod względem ilości mieszkańców
miasta w Rumunii. Pomimo sporej odległości
zaplanowanej na dzisiaj (mamy do pokonania
ponad 300 km) zbaczamy z trasy i wjeżdżamy
na widokową serpentynę autostrady Transfăgărășan. Jest to najwyżej położona droga
w kraju. Łączy ona ze sobą dwa regiony Transylawanię i Wołoszczyznę tunelem o długości
900 metrów wykutym w Górach Fogarskich na
wysokości 2034 m.n.p.m. Trasa ta ze względu
na warunki zimowe, zamykana jest pod koniec
października, ale nam trafia się wspaniała pogoda i pusta droga. Jadą z nami tylko motocykliści
z Polski. Zajmuje nam to dwie godziny i dodaje
blisko 100 km., ale jesteśmy zachwyceni widokami zapierającymi dech w piersiach. Przy tunelu
fundujemy sobie doskonałą przekąskę w postaci
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wędzonej słoniny, kiełbas i serów zakupionych u
zziębniętych straganiarzy.
Zjeżdżamy z góry i zatrzymujemy się w urokliwym Sybinie, który jest ważnym centrum kulturowym Rumunii z wieloma obiektami znajdującymi się na światowej liście zabytków UNESCO.
Mijamy słynną kopalnię soli w Turdzie, gdzie
znajduje się ogromne podziemne centrum rekreacyjne z boiskiem do koszykówki, minigolfem,
diabelskim młynem i jeziorem po którym można
pływać łodzią. Do Kluża dojeżdżamy już późnym
wieczorem. Znajdujemy nocleg bez problemu w
centrum miasta i wybieramy się na mały rekonesans. Pomimo zmroku, spacer wokół głównego
placu Unirii z piętnastowieczną katedrą pod wezwaniem Św. Michała i podświetlonymi fontannami okazuje się bardzo przyjemny. Na obiad zostajemy w klimatycznej restauracji Camino.
Wtorek, 7 październik
Dzisiejszy cel podróży to dojazd do Viseu de Sus
w Marmaroskim Parku Krajobrazowym, leżącym
na granicy z Ukrainą. Znajduje się tam, jedyna
w Karpatach, funkcjonująca do dzisiaj kolejka
wąskotorowa z lokomotywą parową (Mocanita).
To ponad trzystukilometrowa trasa. Na wczesny
posiłek zatrzymujemy się na ślicznie odremontowanym rynku w Baia Mare, gdzie doceniamy
rzymskiewpływywRumuniiwpostacidoskonałej
pizzy. Na naszej trasie znajdują się urokliwe wsie

AUTOR: Dominika Durtan
Marmaroszu z tradycyjną drewnianą zabudową.
Podziwiamy pięknie zdobione drewniane bramy
oraz fantastyczne drewniane kościółki.
Maramoskiego Parku Krajobrazowego. Start
o 5:30, wstajemy zatem na długo przed wschodem
słońca i stawiamy się na umówionej stacji kolejki. Zapoznajemy się z pracownikami i czekamy
na skład pociągu. Większość pracy przy składzie
wykonuje się tu ręcznie, tory i podwozia wagonów są stare i jak się można było spodziewać
mamy spore opóźnienie. Wykoleiła się cysterna.
Czekamy. Po godzinie robotnicy ustawiają ją na
torach i możemy jechać. W robotniczym wagonie
stoi piec „koza”. Szybko to doceniamy, trzęsiemy
się z zimna. W trasie towarzyszą nam robotnicy
kolejowi. Dzielimy się z nimi czekoladą, oni dają
nam w zamian pestki słonecznika i miętówki.
Trasa pociągu wiedzie w dolinie rzeki Vaser. Pociąg jedzie powoli zatrzymując się na małych
leśnych stacjach. Celem podróży jest załadunek
drzewa na stacji Paltin i powrót do Viseu. Podczas
załadunku kolejarze pokazują nam miniaturowy
kościółek ukryty na wzgórzu w lesie. Spędzamy
trochę czasu przy drwalach pracujących nad
rozszczepianiem gigantycznych pni sosnowych
na małe deszczułki, którymi pokrywa się tradycyjne gontowe dachy. Pijemy lodowatą wodę ze
studni z żurawiem, jemy kanapki i włóczymy się
po lesie. Rozlega się głuchy gwizd z lokomotywy.
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AUTOR: Dominika Durtan
fot. D.Durtan

Wracamy z wycieczki ze sporym opóźnieniem.
Zamiast o 3:00 kończymy o 6:00. Decydujemy
się jednak nie rezygnować z planu i przebić się
nocą do miejscowości Sighișoara (ok 230 km).
Droga okazuje się całkiem dobra, poza trudnym
odcinkiem prowadzącym przez małe wioseczki.
Dziury w drodze, końskie kupy, powozy i babcie
masowo wędrujące nieoświetlonym poboczem
znacznie nas spowalniają. Ale już ok. 22:00 jesteśmy na przedmieściach Sighișoary. Nie
starczyło nam już silnej woli aby dojechać do centrum w poszukiwaniu noclegu i zatrzymujemy
się na nocleg w pospolitym Hotel Transilvania.
Umęczeni trasą jemy zakupione po drodze sery
i suszone kiełbasy.
Czwartek, 9 październik
Sighsoara to świetne, klimatyczne miasteczko
pełne turystów. Jesienna pogoda nam dopisuje,
żałujemy, że nie spędziliśmy nocy bliżej starego
rynku. Liczne zabytki: cytadela, wieża zegarowa,
dom Drakuli (Casa Dracula), drobne kafejki w
wąskich uliczkach składają się na klimat miasta.
Dzisiejszy plan to dojazd do Sinaia i zwiedzanie
zamku Peleş, który z premedytacją zostawiliśmy
sobie na deser. To już tylko 170 km, zatem możemy
sobie pozwolić na lenistwo i dłuższe postoje. Zahaczamy zatem o rysującą się na wzgórzu średniowieczną fortecę Rupea, siedzibę transylwańskich
Saxonów - odremontowaną niedawno ze środ-
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Autostrada Transfagarasan
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ków Unii Europejskiej. Podziwiamy tu piękne babie lato lśniące w słońcu wysoko ponad sylwetkami wież obronnych i ruszamy w dalszą drogę.
Dojeżdżamy do Sinaia, zwiedzamy okolice dawnego letniego pałacu królewskiego Peleş z 1883
roku. Jest to jeden z najpiękniejszych zamków w
Europie, perełka neorenesansowej architektury,
obecnie mieści się tu muzeum z imponującymi
kolekcjami broni, szkła użytkowego, artystycznych sreber, zegarów i witraży. Pieknie wypielęgowany tren przypałacowy wypełniają
kolekcje rzeźby monumentalnych. W miasteczku znajdujemy, ponoć najlepszą w Rumunii,
restaurację Taverna Sârbului i spożywamy tam
naszą ostatnią wieczerzę.

AUTOR: Dominika Durtan

też do Rășinari, skąd pochodzi Emil Cioran.
Ale Rumunia gościła nas wspaniale i zostawiła
sporo do odkrycia na kolejne wycieczki. Niezmierzone górskie szlaki Karpat, Delta Dunaju, błotne
wulkany w Buzău, Mołdawia i malowane kościoły
rumuńskiej Bukowiny zobaczymy następnym
razem.

Bardzo pomocną stroną w planowaniu podróży
okazał się portal www.romaniatourism.com oraz
przewodnik wydawnictwa Bezrdoża „Rumunia.
Mozaika w żywych kolorach...oraz Mołdowa.”
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.

fot. D.Durtan

Piątek, 10 październik
Z Sinaia do lotniska Henri Coanda w Bukareszcie
już tylko 100 km., przejazd zajmuje nam poniżej
dwóch godzin. Oddajemy samochód na lotnisku
i z żalem żegnamy się z tym pięknym krajem.
Nasza podróż dobiegła końca szybciej niż
byśmy sobie tego życzyli. Nie spotkaliśmy
zbyt wielu Romów, przejeżdżając przez pustoszejące Romskie wioski. Jak się okazuje, ta
społeczność stanowi zaledwie malutki procent populacji Rumunii i próżno teraz szukać barwnych taborów. Nie dojechaliśmy
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Bajkowy pałac królewski Peles w Sinaia
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MONGOLIA Ulan Bator Klasztor Gandan

ROSJA Kaukaz Północny

MYANMAR Shan Inle Lake

BRUNEI Borneo Bandar Seri Begawan

SRI LANKA Południowy Zachód Las Deszczowy

POLSKA Mazowsze
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KIRGIZJA Okręg Narynski

POLSKA Tatry Gubałówka

MAROKO Wybrzeże As Sawira

INDIE Delhi

POLSKA Małopolska Tyniec

NAMBIA Namib Naukluft
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AUTOR: Antoni
www.globtroter.pl

Tego zdjęcia nie sposób zapomnieć
- jego naturalność i kontrast tworzą
interesującą mieszankę.

MONGOLIA Ulan Bator Klasztor Gandan
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AUTOR: Amaranta
www.globtroter.pl

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

ROSJA Kaukaz Północny
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AUTOR: maciekt
www.globtroter.pl

Zdjęcia ludzi spotkanych podczas podróży zawsze robią wrażenie, jednak
często uchwycenie ich codzienności, ciężkiej pracy wzbudza mieszane
uczucia. Tak jest i tym razem - zachwyt

nad

portretem

przenika

również smutek …

MYANMAR Shan Inle Lake
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AUTOR: pietgab
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 Bandar Seri Begawan
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AUTOR: Colmar
www.globtroter.pl

Podróże to nie tylko zapierające dech
widoki i ciekawi ludzie napotkani na
drodze, to także zwierzęta których
większość z nas nie potrafi nawet
nazwać. Ta interesująca zielona istota dołącza do galerii globowych zwierząt, które wywołują poza zdumieniem
i zachwytem także uśmiech!

SRI LANKA Południowy Zachód Las Deszczowy
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AUTOR: Pajaak
www.globtroter.pl

Miłośnicy

malarstwa

na

pewno

znajdują tutaj nastrój znany z obrazów
Chełmońskiego. Po raz kolejny możemy przekonać się jak fotogeniczna jest
Polska!

POLSKA Mazowsze
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AUTOR: Bo1
www.globtroter.pl

Kolejny widok, który każdy z nas
chciałby mieć długo przed oczami,
najlepiej w oryginale … Góry, sielskie
łąki, wypas zwierząt i TO światło czegóż chcieć więcej?

KIRGIZJA Okręg Narynski
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AUTOR: Tomasz_K
www.globtroter.pl

O prawdziwą zimową aurę coraz
trudniej! Każdy z nas, nawet miłośnik
tropików i egzotyki, przyzna, że ta biel
ma swój urok. Hipnotyzuje i wciąga,
na dodatek TE góry …

POLSKA Tatry Gubałówka
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AUTOR: senia
www.globtroter.pl

Niektórzy mówią, że dobre zdjęcie to
efekt „pomagania” naturze, jednak
przy tak świetnym zdjęciu nie sposób
nie docenić talentu i umiejętności fotografa! Zdjęcie zachwyca kompozycją
i światłem!

MAROKO Wybrzeże As Sawira
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AUTOR:rafox
www.globtroter.pl

Podróż do Indii musi skończyć się dobrymi zdjęciami, nie ma innego wyjścia! Szczególnie jak wybiera się tam
tak dobry fotograf. Zdjęcie można
określić jako mocne, wyraziste i chyba nikt nie ma wątpliwości, że podpis
„indyjski James Dean” byłby tutaj
właściwy.

INDIE Delhi
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AUTOR:longin1974
www.globtroter.pl

W galerii Globtrotera znajduje się sporo zdjęć, które są wspaniałą wizytówką
Polski! Oto jedno z nich- opactwo i jego
odbicie w lustrze robią niesamowite
wrażenie. Kolejny przykład, że kompozycja, odpowiednie światło, uchwycenie właściwego momentu i dobry
warsztat fotografa czynią cuda.

POLSKA Małopolska Tyniec
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AUTOR: Amaranta
www.globtroter.pl

Niesamowite zdjęcie, obok którego
nie można przejść obojętnie! Niektórzy szukali śladów wizyty na obcej planecie, inni myśleli o fotomontażu, wszyscy dopytywali o tajemnicę jego wykonania … Szczegółów szukajcie w komentarzach pod
zdjęciem Zdradzimy tylko, że przedstawia zbocze wydmy, które z jednej
strony jest oświetlone, a z drugiej -

NAMBIA Namib Naukluft
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w głębokim cieniu.
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INDONEZJA Wakatobi Desa Sampela

NEPAL Manaslu Samagaon

ARMENIA Sjunik Tatev

NORWEGIA Lofoty

KIRGIZJA Kirgistan na bazarze

NAMIBIA Namib Naukluft
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GALERIA Świat
Moje Indie
oczami globtroterów

AUTOR: turkus
www.globtroter.pl

Zdjęcie dołączy do galerii tych prac,
o których trudno napisać w kilku zdaniach … Autor opowiedział przez nie
historię, która wielu z nas, ludzi Zachodu, przywraca do pionu. Można napisać
o nim wiele: świetne zdjęcie, doskonale przedstawiona historia, ale przede
wszystkim brawa za wymowne ujęcie.

INDONEZJA Wakatobi Desa Sampela
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AUTOR:Jadu
www.globtroter.pl

Przed takimi widokami miłośnicy
gór padają na kolana! Niesamowite
miejsce, widok i umiejętność wydobycia tego wszystkiego składają się na
doskonałe zdjęcia autora, który w swojej galerii prezentuje wiele ciekawych
zdjęć nie tylko z Nepalu.

NEPAL Manaslu Samagaon
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AUTOR: Smok-1
www.globtroter.pl

W jaki sposób uchwycić magię miejsca, gdzie króluje światło świec, panuje cisza i przede wszystkim emocje?
Takie zdjęcia przekonują nas, że warto próbować zamknąć takie chwile
w kadrze …

ARMENIA Sjunik Tatev
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AUTOR: olaf43
www.globtroter.pl

Lofoty przyciągają miłośników natury!
Trudno przecież oprzeć się urokowi
małych wiosek i osad stojących na
uboczu, trudno odmówić im także
fotogeniczności. Każde takie zdjęcie
wywołuje myśl, że w takiej bliskości
natury można spędzić życie …

NORWEGIA Lofoty

Globtroter.pl Inspiracje

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str45

GALERIA Świat
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AUTOR: Bo1
www.globtroter.pl

Portrety ludzi spotykanych w podróży
zawsze robią wrażenie! Niemal malarskie ujęcie starszej kobiety przykuwa
wzrok i trudno powiedzieć o czym
myślimy najpierw- o warsztacie fotograficznym autorki czy o starości,
która budzi refleksje …

KIRGIZJA Kirgistan na bazarze
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AUTOR: Amaranta
www.globtroter.pl

Autorka po raz kolejny udowadnia, że
Namibia, daje wielkie możliwości fotografom. Jak widać i na tym zdjęciu
sztuką jest je wykorzystać! Tym z Was,
których zachwyciły zdjęcia pustyni
zapraszamy do galerii Amaranty na
dalszą ucztę dla oczu.

NAMIBIA Namib Naukluft
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RECENZJA
AUSTRALIA
Barbara
Dmowska
Wydawnictwo
Bernardinum

AUSTRALIA
Wszystkim, którzy marzą o Czerwonym
Kontynencie polecamy książkę Barbary
Dmochowskiej! Poczytacie o podróży dwojga młodych ludzi, którzy wybrali się na spotkanie z Australią i jej mieszkańcami siedemnastoletnim samochodem …
Auto wzbudziło nie tylko zainteresowanie napotkanych tubylców, ale pozwoliło
także na dodatkowe atrakcje na drodze z Sydney do Melbourne, następnie do Canberry.

PARAGON
Z PODRÓŻY
Patryk Świątek
Bartek Szaro
Wydawnictwo
Bezdroża

PARAGON Z PODRÓŻY
Każdy kto zakosztował życia w podróży, wie,
że dodają one życiu smaku, pozwalają odkryć
nowe światy i przeżyć przygodę. Wiele osób
poprzestaje jednak na marzeniach o wyprawie,
tłumacząc, że to luksus dla bogaczy!
A przecież podróżować można za przysłowiowe “parę groszy”. Drugie już wydanie książki Bartka i Patryka udowadnia, że wystarczy
znaleźć trochę czasu na zaplanowanie eskapady, poznać kilka trików i już można wyruszyć
choćby na przysłowiowy koniec świata.
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Barbara Dmochowska - pochodzi z Trójmiasta,
część życia spędziła mieszkając w Sydney,
San Francisco, Pradze i Monachium. Dziś mieszka na kaszubskiej wsi. Tłumacz oraz popularyzator nauk przyrodniczych. Związana z Uniwersytetem Gdańskim. Z zamiłowania mama
(dwie córki), żona, amator rowerów, kajaków,
żagli i wędrowania. W podróżach z plecakiem
i namiotem nigdy sama, najpierw z siostrą
i rodzicami, później z przyjaciółmi, mężem,
teraz z mężem i córkami. Jej ulubione miejsce
to... pustka.

Poradnik taniego podróżowania zawiera porady
dla początkujących podróżników, którzy choć
nie dysponują zasobnym portfelem, są ciekawi
świata i nie boją się go poznawać. Wskazówki autorów – zapalonych obieżyświatów i gospodarzy
bloga Paragon z podróży (Patryk i Bartek) oraz
Polska Be (Bartek)– pomogą wyruszyć w podróż
każdemu, niezależnie od dochodów, wieku czy
znajomości języków.
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RECENZJA
SZTUKA
FOTOGRAFOWANIA
ARCHITEKTURY
Tomasz
Gałązka
Wydawnictwo
Helion

Sztuka fotografowania
ARCHITEKTURY
Fotografowanie budowli, wnętrz, a także detali architektonicznych nie należy do najłatwiejszych zadań podróżnika z foto ambicjami! Wymaga to od niego sporej pomysłowości, wyobraźni, dyscypliny i cierpliwości.
Jednak przede wszystkim trzeba mieć pomysł na zdjęcie, umieć wybrać odpowiednie
miejsce, a także przewidzieć miliony drobnych
problemów, takich jak natrętni turyści, nieustannie wchodzący w kadr, nagły remont interesującego nas budynku, a nawet kierunek wiatru.
Jednak udane zdjęcie fantazyjnego gargulca lub
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uchwycenie prawdziwej struktury współczesnej
budowli o skomplikowanej formie może być
źródłem głębokiej satysfakcji. Książka Tomasza
Gałązki pomoże Ci osiągnąć biegłość w tej
dziedzinie. Znajdziesz w niej wszelkie informacje o tym, jak patrzeć na obiekty, którym chcesz
zrobić zdjęcie, jak wybrać właściwą perspektywę i zapanować nad oświetleniem fotografowanego miejsca. Autor pomoże w skompletowaniu odpowiedniego sprzętu, zapozna z różnymi
sposobami uwieczniania budowli i wyjaśni zasady komponowania idealnego ujęcia.
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