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...teraz wróciłam z Etiopii, gdzie fotografowałam plemiona z Doliny Rzeki Omo, tak jakbym się cofnęła
do czasów Mieszka I w naszym kraju...
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Demianowicz
Nauka w Gwatemali
O Gwatemali wspomina się w rozmowach o kawie,
bo tam uprawia się jeden z lepszych jej gatunków.
Przychodzi też na myśl, gdy mowa o cywilizacji...
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Zygmunt
Nietykalni turyści, szczodrzy...
Gdy odwiedza się dziś birmańską ambasadę w
Bangkoku trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat
temu wrota do tego pięknego kraju były na głucho
zatrzaśnięte przed turystami...
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Przesmyk Darien

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
Nasze motywacje podróżnicze bywają bardzo
różne … Ilu globtroterów, tyle z pewnością
powodów. Jedno jest pewne- większość z nas
poszukuje nowych wrażeń, świeżych emocji,
a czasami ucieka przed czymś w przekonaniu,
że tzw. nowe wypełni pustkę. Czasami jest to
motywacja,którąmożnaokreślić„więcej,wyżej,
dalej”. Takie ludzkie „zapasy” z samym sobą.
Znaczna część z nas uwielbia być także zaskakiwana, lubi niepewność, którą podróż prawie
zawsze gwarantuje!
Mamy więc nadzieję, że kolejny, szósty już
numer Magazynu Globtroter.pl Inspiracje
będzie dla Was takim miłym zaskoczeniem.
Na początek legenda polskiego globtroterstwa Elżbieta Dzikowska, która wraz z Tonym
Halikiem przemierzyła niemal cały świat, a
następnie prezentowała w sposób inspirujący i ciekawy przygody i wrażenia z podróży.
A wszystko to w czasach, kiedy telewizory
dopiero nabierały kolorów, a bilet na samolot
kosztował fortunę. I tu pierwsze zaskoczenie!
Pani Elżbieta po eksploracji naszej planety
wzdłuż i wszerz twierdzi, że wciąż najbardziej
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fascynuje ją Polska, a szczególnie Bieszczady.
Dla niektórych globtroterów zapatrzonych w
orientalne miejsca może to być niemal olśnieniem – warto wybrać się w Polskę!
Zaskoczenie drugie to Gwatemala i nauka języka hiszpańskiego. Ten środkowoamerykański
kraj, jak pisze Anita Demianowicz, ma świetną infrastrukturę dla obcokrajowców, którzy
chcą uczyć się hiszpańskiego. Następny krok
to już podróż do Ameryki Południowej, która
dzięki znajomości języka będzie stała przed
nami otworem !
Trzecie zaskoczenie? Nietykalni … I nie chodzi
o kolejną kastę w Indiach, choć jesteśmy w
Azji południowo – wschodniej. Birma, obecny
Myanmar, wprowadziła surowe kary dla osób
dokonujących przestępstw na turystach. Junta wojskowa w tym kraju dostrzega potencjał
w turystyce, dlatego postanowiła zadbać o
obcokrajowców. W jaki sposób? Sprawdźcie
w artykule Michała Zygmunta, który już od
pierwszego numeru Magazynu przekonuje czytelników, że warto pamiętać o miejscach nietkniętych masową turystyką. Jest
ich niestety coraz mniej …

Na koniec czwarte zaskoczenie. Trasa panamerykańska, jak sama nazwa mówi, powinna pozwolić przejechać z Alaski do Ziemi
Ognistej. I pewnie by tak było, gdyby nie surowe pogranicze Panamy i Kolumbii zwane
Przesmykiem Darien. O tropikalnej dżungli
porastającej góry, jadowitych wężach, pająkach i jaguarach opowie Michał Zieliński. Do
tego partyzanci, przemytnicy narkotyków
i kanibale! Brrr ciarki na plecach! Ale są tacy,
których właśnie to pociąga …
Miłej lektury i sporej dawki zaskoczeń (pozytywnych) w życiu i podczas podróży !
Zespół Globtroter.pl
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... kocham mój kraj. Gdyby jednak trzeba go było opuścić - to tylko do Nowego Jorku,
na Manhattan, gdzie jest się zmuszonym do rozwoju. Nie lubię spokoju, tam zaś nie
chodzi się - ale biega.

Pani Elżbieto, proszę zdradzić na początku, w jaki
sposób dba Pani o kondycję, żyje przecież Pani w
sporym tempie.

Wciąż w podróży
Elżbieta Dzikowska - historyk sztuki, sinolog,
reżyser i operator filmów dokumentalnych, autorka audycji radiowych i programów telewizyjnych, artykułów publicystycznych i wystaw
sztuki współczesnej. Globtroterzy kojarzą jednak
panią Elżbietę przede wszystkim z niesamowitymi podróżami i kultowymi programami przyrodniczymi, które prowadziła wspólnie z mężem
Tonym Halikiem. Z niedowierzaniem możemy teraz wspominać czasy, kiedy seria „Pieprz
i wanilia” przybliżała Polakom w PRL-u egzotyczny świat …
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- Staram się jeść zdrowo, zażywać sporo ruchu (spacer, gimnastyka), a przede wszystkim
myśleć pozytywnie. Że się uda, że będzie dobrze.
I tak jest.
Jak najchętniej spędza Pani tzw. wolny czas, co
Panią najbardziej relaksuje?
Kiedyś relaksowało mnie najbardziej chodzenie po górach, głównie Bieszczadach, teraz
jednak kłopoty z kręgosłupem ograniczają te możliwości. Zatem wolny czas poświęcam muzyce
(filharmonia), teatrowi i lekturom. Także spotkaniom z przyjaciółmi, najchętniej u mnie w
domu.
Skąd czerpie Pani inspiracje do kolejnych
książek, programów? Czy ma Pani przygotowany plan na np. cały rok czy kolejne pomysły

rodzą się na bieżąco?
- Program mam gotowy na całe życie. Realizuję
go jeżdżąc po Polsce i po świecie. Na szczęście
jestem z rodziny długowiecznej, więc czasu mi
chyba wystarczy. Polska - to kolejne tomy “Polski znanej i mniej znanej”, lubię odkrywać nasz
kraj dla siebie i moich czytelników. Świat - to
też kolejne tomy “Tam, gdzie byłam”, ale też - po
albumach “Uśmiech świata” i “Biżuterii świata”
albumy ‘Drzwi i okna świata”, “Fryzury i nakrycia głowy” oraz “Świat, który odchodzi”. I przede
wszystkim uzupełnianie kolekcji do Muzeum
Podróżników im. Toniego Halika w Toruniu.
Widziała Pani wiele wspaniałych miejsc na
świecie, które z nich zrobiło na Pani największe
wrażenie?
- Widziałam wiele wspaniałych, interesujących
miejsc, teraz wróciłam z Etiopii, gdzie fotografowałam plemiona z Doliny Rzeki Omo, tak jakbym się cofnęła do czasów Mieszka I w naszym
kraju, tyle, że tam upał niesamowity i zagląda już
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cywilizacja za pośrednictwem pieniądza, trzeba
płacić za każde zdjęcie. Ale najbliżej serca mam
chyba Peru, tam doprowadziłam do wzniesienia
pomnika na cześć Ernesta Malinowskiego, twórcy do niedawna najwyżej położonej na świecie Kolei Transandyjskiej; tam brałam udział w
wyprawie do ostatnie stolicy Inków Vilcabamby.
To niezwykły kraj. Ale ciągle najbardziej fascynuje mnie...Polska.
Gdyby miała Pani zamieszkać poza Polską, jaki
kraj stałby się Pani drugą ojczyzną?

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar

- Niegdyś - zabytki, przecież jestem historykiem
sztuki. Teraz bardziej ludzie, zwłaszcza świat,
który odchodzi, plemiona, którym zagraża globalizacja. Staram się dokumentować ich życie,
obyczaje, tradycję.
O Pani zamiłowaniu do hotelowych kluczy
chyba każdy słyszał. Przywozi je Pani z prawie
każdej podróży, zdobywa na różne sposoby, proszę więc zdradzić, który było najtrudniej zdobyć

i oczywiście jesteśmy ciekawi, ile kluczy liczy
już kolekcja?
- Nie liczyłam kluczy, które ilustrują mapę
naszych wypraw w Muzeum Podróżników w
Toruniu. Teraz z Etiopii przywiozłam dwa, coraz
o nie trudniej, bo często zastępują je już karty.
Przeważnie zdobywają je przyjaciele, którzy ze
mną podróżują. Czasami “gubią” swoje klucze,
niekiedy za nie płacą, najważniejsze, że trafiają

- Mam nadzieje, że nie będzie takiej konieczności, kocham mój kraj. Gdyby jednak trzeba go
było opuścić - to tylko do Nowego Jorku, na Manhattan, gdzie jest się zmuszonym do rozwoju. Nie
lubię spokoju, tam zaś nie chodzi się - ale biega.
I tyle jest muzeów, instytucji muzycznych!
Która kultura jest Pani najbliższa, gdzie czuje się
Pani najlepiej?
- Najbliższa jest mi kultura śródziemnomorska,
czyli nasza, europejska. Ale fascynują mnie też
inne cywilizacje – zwłaszcza Ameryki Łacińskiej
i Azji.
Co najbardziej zapada Pani w serce podczas podróży- ludzie, kuchnia, krajobrazy, architektura?
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Najbliższa jest mi kultura śródziemnomorska, czyli nasza, europejska.
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do Torunia.
Czy w dzieciństwie marzyła Pani o podróżach?
Czy pasja narodziła się z czasem już w dojrzałym
wielu?
- W moim dzieciństwie nie można było nawet
marzyć o podróżach, chyba że po podlaskich lasach. Po raz pierwszy wyjechałam do Chin po
czwartym roku studiów na filologii chińskiej,
i odtąd błąkam się po świecie.
Co najbardziej lubi Pani robić - pisać książki,
opowiadać przed kamerą czy przekazywać doświadczenia z podróży poprzez zdjęcia?
- Lubię te wszystkie zajęcia, bo są kreatywne.
Ale ostatnio najbardziej mnie chyba fascynuje fotografia. I to nie dokumentalna a “makro”. Robię zdjęcia małych fragmentów natury,
przeskalowuję je do dużych formatów (200x140
cm) i rzeczywistość stają się abstrakcją,
zaświadczając, że abstrakcji jako takiej nie ma,
że wszystkie kierunki w sztuce wywodzą się z
natury. Teraz mam wystawę moich “makro” w
Muzeum Chełmskim, gdzie funkcjonuje wspaniała Galeria 72. Zapraszam!
Czy jest coś we współczesnym świecie co
wzbudza w Pani zachwyt, czy jakaś nowa
technologia zachwyca Panią?
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- Zachwyca mnie internet, bo oszczędza mi
mnóstwo czasu. A komputer - także jako wspaniała maszyna do pisania, tak łatwo można teraz
nanieść na tekst poprawki. Coraz lepsze są też
aparaty fotograficzne.

wskim, żeby poznać własne korzenie. Najlepiej
- poznać stopniowo cały kraj. I nie narzekać (to
polska specjalność) tylko się uśmiechać, jak
to czynią w tak bardzo biednej Azji Południowo-Wschodniej. Wtedy będzie naprawdę lepiej.

Teraz z innej strony- czy jakaś zmiana wzbudza
w Pani nostalgię, czy uważa Pani, że stajemy się
jako ludzkość o coś ubożsi wraz z postępem?

- Dziękuję za rozmowę.

- Pewnie jest mniej czasu na refleksję, bo ciągle gonimy, świat staje się coraz bardziej podobny, ale ciągle jest na nim wiele ciekawych,
różnorodnych zjawisk i póki trwają -trzeba je
poznawać. Świat musi się zmieniać, tak jest od
jego zarania.
Co Panią najbardziej urzeka w Polsce, jaki jej
region chciałaby Pani odkryć przed Polakami?
- Polska to moja ojczyzna, więc tak jak się kocha
nie tylko ładne, ale i brzydsze dzieci - ja również
jestem do niej jakby całościowo przywiązana.
Uważam, że jest piękna, różnorodna, ma ciekawą
przyrodę, interesujące zakątki, zwłaszcza architekturę drewnianą. Namawiam Czytelników
do odwiedzania Bieszczad, bo to naprawdę wyjątkowe góry, Doliny Biebrzy, Ponidzia, Szlaku Tatarskiego, Dolnego Śląska, a przed wszystkim
trzeba odbyć pielgrzymką po Szlaku Piasto-

Świat musi się zmieniać, tak jest
od jego zarania.
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Konkurs
Fotograficzny

Termin: od 14.04.2015 do 14.05.2015

DO WYGRANIA TRZY VOUCHERY
Vacansoleil o wartości 700 zł

“Przestrzeń w podróży”
Tym razem zapraszamy Was do udziału w
Konkursie fotograficznym, w którym skupimy
się przede wszystkim na krajobrazach.
Przypomnijcie sobie w jakich miejscach podczas
podróży odczuliście nieograniczoną przestrzeń,
w jakich poczuliście się wolni i nie skrępowani
… Odszukajcie we wspomnieniach momentów,
w których nie odczuwaliście dystansu między
Wami a przyrodą …
Właśnie takie miejsca, jeśli tylko uwieczniliście je na zdjęciach, chcielibyśmy zobaczyć w
galerii konkursu PRZESTRZEŃ W PODRÓŻY!
Jesteśmy przekonani, że konkurs zaowocuje
wspaniałymi zdjęciami krajobrazów, które mieliście okazję uwiecznić podczas podróży.
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Nagrody
I, II, III miejsce:
- vouchery Vacansoleil o wartości 700 zł każdy
ważne do 30 maja 2016 roku
- książki: „Polska- znana i mniej znana” Elżbiety
Dzikowskiej oraz „Strefa Darien” Michała
Zielińskiego

Trzy wyróżnienia:
książki: „Niebo w kolorze indygo. Chiny z dala
od wielkiego miasta” Anny Jaklewicz

wez` udział »
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Nauka w
Gwatemali
O Gwatemali wspomina się w rozmowach o kawie, bo tam uprawia się
jeden z lepszych jej gatunków. Przychodzi też na myśl, gdy mowa o cywilizacji Majów i nowo odkrytych ruinach.
Częściej interesują się nią jednak statystyki, mówiące o najniebezpieczniejszych rejonach świata.

fot. A.Demianowicz / Widok z Cerra de la Cruz
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AUTOR: Anita Demianowicz

Nauka w
Gwatemali

fot. A.Demianowicz

O Gwatemali wspomina się w rozmowach o kawie,
bo tam uprawia się jeden z lepszych jej gatunków.
Przychodzi też na myśl, gdy mowa o cywilizacji Majów i nowo odkrytych ruinach. Częściej
interesują się nią jednak statystyki, mówiące o
najniebezpieczniejszych rejonach świata. A mało
kto wie, że Gwatemala oferuje tanią naukę języka
hiszpańskiego, i to w naprawdę komfortowych
warunkach.
Szkoła
Biuro wygląda zwyczajnie. Ściany pomalowane
są na popularny żółty kolor, który symbolizuje
kukurydzę. Według mitologii to z niej właśnie
bogowie stworzyli Majów. Julio nie ma wyglądu typowego ich potomka. Jest raczej średniego
wzrostu, dobrze zbudowany, w zwyczajnych
dżinsach i koszuli.
– Witamy w naszej szkole – mówi z uśmiechem
i kłania się w pas. – Jesteś z Polski? Było u nas
kilkoro Polaków. Dawno już jednak nie. Julio jest
synem dyrektora szkoły i to głównie on zajmuje się sprawami administracyjnymi i kontaktem
ze studentami. Grupuje uczniów i nauczycieli w
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Jezioro Atitlan.
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pary, szuka dla każdego odpowiedniej rodziny.
Gwatemala słynie z dobrych i tanich szkół językowych. Wyjątkowo zaś popularnym miastem
jest Antigua Guatemala, czyli dawna stolica kraju. Turystyka i szkoły językowe stanowią główne
źródło dochodu mieszkańców.
Szkół w mieście jest kilkadziesiąt. Każda kusi
promocyjnymi cenami, dodatkowymi aktywnościami, wyjątkowym systemem nauki dostosowanym indywidualnie do każdego. Wędrując, krzyżującymi się pod kątem prostym ulicami kolonialnego miasta, oczy, co chwilę trafiają
na szyld z nazwą kolejnej placówki językowej.
Wystarczy wstąpić tylko na chwilę, by wziąć ulotkę, a już jest się zasypywanym dziesiątkami pytań.
– Naprawdę z Polski?! – dopytuje z przejęciem
sekretarka. – Kawał drogi. Mieliśmy jedną uczennicę z Polski. To dla pani nauka będzie z rabatem
– przekonuje na zachętę.
Rezerwacji miejsca w szkole można dokonać
jeszcze przed przyjazdem, przez Internet.
Żadnych pośredników, żadnych opłat rezerwacyjnych, żadnego wpisowego. Do zapisu
wystarczy znajomość daty przylotu. Szkołę można zarezerwować na tydzień i przekonać się czy
nauka w niej odpowiada oczekiwaniom. Jeśli
nie, można przebierać w innych ofertach. Jeśli pragnie się pozostać w tej samej placówce,
dalszych rezerwacji dokonuje się już na miejscu.
Tu z niczym nie ma żadnego problemu. Hasło
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„klient, nasz pan” jest realizowane w gwatemalskich szkołach z nad wyraz dużą starannością.
– Jeśli uczeń nie jest zadowolony z nauczyciela
– nie ma problemu. Zmienimy. Rodzina nie taka
– żaden problem. Szukamy następnej – informuje Ilsy, pracownica szkoły językowej w Quetzaltenango. – Najważniejsze, żeby każdy czuł się
tu dobrze.
Intensywne doznania
Trzy, cztery, pięć, a nawet osiem godzin dziennie
indywidualnej pracy, sam na sam z lektorem. Zajęcia rano, popołudniu, w tygodniu i w weekendy.
Możliwości doboru odpowiedniego dla każdego
systemu nauki i tempa są ogromne.
Tu nie ma klas, ławek ustawionych równo w
rzędzie, nie ma podnoszenia ręki i wywoływania do tablicy. Jest za to często nauka w ogrodzie
szkolnym, gdzie można skryć się przed palącym
słońcem w cieniu bananowca czy drzewa z owocami awokado. W przerwie kawowej, popijając
ten typowy dla kraju napój, można porozmawiać ze współuczniami albo wyskoczyć do pobliskiego sklepu i kupić tostadas con gucamole
na drugie śniadanie. Czasem, nawet nigdzie nie
trzeba biec po jedzenie. W przerwie, szkolne patio wypełnia się ulicznymi handlarzami, którzy
sprzedają orzechy makadamii i nerkowce na
libry czy obrane i pokrojone w paski owoce podawane w plastikowych pudełeczkach lub
woreczkach. Zwykle owoce polewają miodem

AUTOR: Anita Demianowicz
fot. A.Demianowicz

Bananowiec w szkolnym ogrodzie.
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albo posypują pepitą (zmielone pestki dyni), solą,
a do mango dodają sosu chilli.
Niektórzy nauczyciele świetnie mówią po angielsku, inni wcale. Nie ma takiego obowiązku.
Można poprosić o nauczyciela z językiem angielskim, by łatwiej pokonać pewne trudności z
tłumaczeniem zawiłości gramatycznych albo
rzucić się na głęboką wodę, i, nie znając wielu
zwrotów hiszpańskich, rozpocząć zgłębianie
języka tylko w towarzystwie hiszpańskojęzycznego profesora.
Czytanie, pisanie, konwersacja, gramatyka –
czas lekcji podzielony na każdy komponent po
równo lub skupiony na interesującym ucznia zagadnieniu. Jeśli jednak uczniowi zależy bardziej
na którymś elemencie, to na nim skupiona jest
największa uwaga. Poznane słówka i poprawne
formy gramatyczne można przećwiczyć od
razu po wyjściu ze szkoły. W przyulicznej kawiarence, na mercado przy kupowaniu soczystych mango czy przy stole, w domu rodziny, u
której znalazło się gościnę. Każdy jest chętny do
rozmowy i wymiany doświadczeń. Na słowo „Poland” najpierw zwykłą reakcją jest: „Holland! Que
bueno!”. Położenie większego nacisku na literkę
„p” na początku nazwy państwa i powtórne jego
powtórzenie, pozwala dostrzec pewną konsternację, a potem z ust wielu Gwatemalczyków,
zwłaszcza tych wyznania katolickiego, pada:
„Aaa, z ojczyzny naszego papieża!” Nazwa kraju otwiera wiele drzwi i wiele ludzkich serc nie
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tylko w Gwatemali, ale w całej Ameryce Środkowej. Człowiek przestaje być zwykłym gringo, a
staje się przybyszem z kraju Jana Pawła II.
W Gwatemali w miesiąc można przerobić materiał w Polsce przewidziany niemal na rok. Już
po tygodniu zaczyna się coraz więcej rozumieć
i z coraz większą łatwością wyrażać myśli. Im
dłużej człowiek przebywa w tym środowisku,
tym szybciej zaczyna nawet myśleć po hiszpańsku. Nauka nie zawsze - jak się okazuje - idzie w
las.
Antigua jest najpopularniejszym i najbardziej turystycznym miastem w Gwatemali. Ale nie tylko
tam mieszczą się szkoły językowe. Przeszukując Internet można natrafić na setki szkół w
innych miejscowościach, nawet tych najbardziej
oddalonych od turystycznych centrów. Warto
wypróbować różne placówki i różnych nauczycieli. Można uprawiać turystykę językową,
jeżdżąc po kraju i w każdym miejscu pozostając
na tydzień lub dwa. Im dalej od turystycznych
centrów, tym większa szansa na perfekcyjne
poznanie języka. Im więcej obcokrajowców, tym
większe prawdopodobieństwo, że rozmowa
prędzej czy później mimochodem przejdzie z
języka hiszpańskiego na angielski, którego tak
chętnie używają wszyscy turyści.
Po lekcjach też hiszpański
Na dziedzińcu szkoły, wszyscy ustawiają się w
kręgu. Nauczyciele mieszają się z uczniami. Na

AUTOR: Anita Demianowicz
fot. A.Demianowicz

Gwatemalskie chickenbusy.
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środku, na specjalnym pałąku powstaje wielka
papierowa kukła, przedstawiająca św. Mikołaja. Jedna z nauczycielek, wyciąga z tłumu
przestraszonego chłopaka i przewiązuje mu oczy
przepaską. Sprawdza czy na pewno nic nie widzi. Wręcza duży drewniany kij i podprowadza do
kukły, każąc uderzać na oślep. Ktoś z grona pedagogicznego obsługuje pałąk i porusza papierową
kukłą, by utrudnić jeszcze bardziej trafienie w nią
kijem. To znana przede wszystkim z krajów latynoamerykańskich zabawa Piñata, która choć sięga swoimi korzeniami obchodów świąt Bożego
Narodzenia, została również zaadaptowana i na
potrzeby innych okazji, np. urodzin. Każde trafne
uderzenie uwalnia z wnętrza mnóstwo słodyczy,
które z zapałem zbierane są przez uczestników
zabawy. – To z okazji dwudziestej rocznicy
szkoły – tłumaczy jedna z nauczycielek.
Szkoły starają się nie tylko przekazać wiedzę
językową, ale też tę kulturową. Zapełniają uczniom czas pozalekcyjny: filmami, wyjściami do
muzeów, wycieczkami do ważnych dla kultury
Gwatemali miejsc czy prezentacją zwyczajów
i tradycji.
Czas można sobie zapełnić jednak i samemu.
Okoliczne miejscowości miasta Antigua, Quetzaltenango czy tereny najpiękniejszego gwatemalskiego jeziora Santiago Atitlan obfitują w
mercada kuszące tradycyjnie plecionymi materiałami czy różnorodnością soczystych owoców.
To tu można poobserwować zajęte pracą Gwa-
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temalki w pięknych, ręcznie tkanych tradycyjnych strojach i posłuchać o ilości pracy, jaką
trzeba włożyć w utkanie jednej sztuki. Wszystko
to ręczna robota.
Poza ojczyzną, ale z rodziną
Małe mieszkanka stoją obok siebie, ściana w
ścianę niczym znane z polskich osiedli szeregowe domy. Tyle że tu są one dużo mniejsze.
Wewnątrz trzy, cztery pokoiki, niewielka kuchnia z ogromną kuchenką gazową i maleńką
łazienką. Dwa pokoje gospodarzy, reszta z
przeznaczeniem dla uczniów. Wszyscy spotykają się przy jednym stole na wspólnych śniadaniach, obiadach i kolacjach. Szkoły językowe na
swoich stronach internetowych zachęcają do
skorzystania z tej formy zakwaterowania. Można wprawdzie wybierać wśród wielu ofert hosteli czy prywatnych kwater. Oferta jest bogata.
Mieszkanie z rodziną daje jednak wiele więcej
możliwości. Daje szansę poznania życia mieszkańców od środka. Zapraszając przyjezdnych,
traktuje ich jak członków rodziny.
Wspólne posiłki pozwalają nie tylko poznawać
problemy mieszkańców kraju, ale dają możliwość praktykowania języka w naturalnych
luźnych rozmowach o codziennych sprawach,
a przy okazji pozwalają poznać smak domowej
gwatemalskiej kuchni, a nie potraw ulepszanych
na potrzeby turystów.
– Zdecydowałam się na goszczenie studentów z

AUTOR: Anita Demianowicz
zagranicy, gdy zmarł mój mąż. Zaczęły się kłopoty z pieniędzmi i trzeba było sobie radzić – opowiada Doña Elena, która prowadzi dom wraz z
trzydziestoletnią córką. – Nie wyobrażam sobie
teraz życie bez studentów. Wielu z nich wraca
rokrocznie i zostaje u mnie przez wiele tygodni.
Doña Elena pokazuje drobiazgi, które dostała od
byłych uczniów i kartki, które właśnie przyszły
na święta od kilkorga z nich.
– Staramy się stworzyć naszym studentom rodzinną atmosferę, bo przecież wiemy, że wszyscy
przyjeżdżają z daleka i każdy tęskni za bliskimi.
W mieszkaniu Doña Eleny człowiek naprawdę
czuje się jak w rodzinnym domu, ucząc się przygotowywania tradycyjnych dań, poznając przy
tym rodzinne receptury oraz zwyczaje i tradycje świąteczne, a także historie członków rodziny gospodyni. Nim się obejrzy, staje się
jednym z nich.
Z Ameryki do Ameryką
- Głównie przyjeżdżają gringo – mówi młoda
nauczycielka Lety.
Gringo to mieszkańcy Stanów Zjednoczonych,
choć tym określeniem miejscowi zwracają się
niemal do wszystkich białych, którzy każdego
dnia tłumnie zapełniają ulice miasta.
– Sporo jest Niemców, Szwajcarów, Kanadyjczyków i Australijczyków – wymienia. –
Bywa też trochę Azjatów, ale z nimi jest trudno.
Nie mają specjalnych umiejętności lingwisty-
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cznych. Tylko raz miałam zajęcia z Polką. Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza ci z Kalifornii, w której język hiszpański stał się niemal
drugim językiem urzędowym, są najczęstszymi gośćmi w miejscowości Antigua. Opanowują
nie tylko szkoły, ale większość barów i restauracji, hosteli i Parque Central – towarzyskie serce
miasta. Język angielski jest tu bardzo popularny.
W wielu miejscach pracują przyjezdni, którzy
postanowili tu osiąść na stałe lub backpakerzy,
którzy właśnie tutaj zrobili sobie przerwę w trasie.
– W Antigua osiemdziesiąt procent mieszkańców
to obcokrajowcy – oznajmia spotkany przypadkowo w chickenbusie gwatemalski przewodnik. –
Większość guatemaltecos mieszka na obrzeżach
i w okolicznych wioskach, przyjeżdżając jedynie
na targ, by sprzedawać turystom pamiątki. Jeśli
chcesz zobaczyć prawdziwą Gwatemalę, musisz
jechać gdzie indziej.
W Quetzaltenango, drugim, co do wielkości mieście Gwatemali, położonym wysoko w Kordylierach panuje większy chłód niż w centralnie
położonym mieście Antigua. W porze suchej, od
listopada do kwietnia, poranki nieraz zmuszają do wciągnięcia czapek na głów i rękawiczek.
Popołudnia zalane słońcem przynoszą znaczne
ocieplenie.
W Xeli, bo tak w skrócie mówią o niej mieszkańcy,
turystów jest znacznie mniej. To tu bardziej niż w
Antigua, można poczuć ducha majańskiej kultury. Wieczorami na plac główny wylegają głównie
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miejscowi, skupiając się przy strefie z jedzeniem,
wokół blach do pieczenia pupusów czy przy stoisku z ponche – owocowym tradycyjnym gwatemalskim napojem, zwykle wzmacnianym
rumem. Młodzi zajmują ławeczki wokół placu,
przysiadają na murkach, zajadając się tak uwielbianymi i popularnymi w Gwatemali fast foodami.
W Xeli w Parque Central nie ma specjalnie przygotowanych, na potrzeby turystów, atrakcji. Tu
życie toczy się zwyczajnie. I właśnie dopiero tu
to prawdziwe życie mieszkańców można zaobserwować, przysiadając obok nich na ławce przy
placu głównym lub wraz z nimi zajadając się nadziewanymi mięsem pupusas. To tu, choć jako
obcokrajowiec jest się bardziej zauważanym, ze
względu na nikłą liczbę innych turystów, można
się poczuć jak w domu, zyskując dodatkowe towarzystwo do konwersacji i możliwość praktykowania języka w naturalnym środowisku.
Ciekawostki:
Szkoły: Wybór szkół jest ogromny. Można je
wyszukać m.in. na stronie www.guatemala365.
com i tam porównać koszty tygodniowej nauki.
Rezerwacji warto dokonywać jednak bezpośrednio w konkretnej szkole. Uniknie się w ten sposób
dodatkowych opłat prowizyjnych, pobieranych
przez pośredników. Tygodniowa nauka 25 godzin tygodniowo (5 godzin dziennie) może

fot. A.Demianowicz

Uliczki Antigua.
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wahać się w zależności od szkoły od 140 dolarów
do nawet 300. Średnia cena to 200 dolarów. W
koszt wliczony jest tygodniowy pobyt u gwatemalskiej rodziny i pełne wyżywienie, trzy posiłki
dziennie. Niedziela jest zwykle dniem wolnym
dla gospodyni. Warto zdecydować się na naukę
z dala od Antigua, która jest najdroższym miastem, a przenieść w okolice Quetzaltenango.

fot. A.Demianowicz

Zakwaterowanie: W Gwatemali baza noclegowa
jest bardzo szeroka. Od tanich hosteli po hotele
wyższej klasy, prywatne apartamenty do wynajęcia czy nocleg przy rodzinie. Prywatny pokój w
hostelu można znaleźć już za 8-10 dolarów. Ceny
za łóżko w dormitorium zaczynają się już od 5
dolarów.
Wolontariat: Naukę można połączyć z pracą, jako
wolontariusz. W Gwatemali istnieje bardzo wiele
organizacji i placówek, dla których praca wolontariusza okazuje się bezcenna. Wiele szkół oferuje też pośrednictwo w zorganizowaniu wolontariatu.
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.
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Nietykalni
turyści
i szczodrzy
gospodarze
Gdy odwiedza się dziś birmańską ambasadę w Bangkoku trudno uwierzyć,
że jeszcze kilka lat temu wrota do tego
pięknego kraju były na głucho zatrzaśnięte przed turystami, a dyktatura
dążyła do całkowitej izolacji społeczeństwa przez „zgniłym Zachodem”.

fot. senia / Myanmar Inle Lake Tamze
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Nietykalni turyści

fot. kasy1

i szczodrzy gospodarze
Najrzadziej odwiedzane przez turystów państwo Indochin jest najsłabiej rozwinięte gospodarczo i infrastrukturalnie, ale zapewnia
najsilniejsze emocje, największą gościnność
i najwspanialsze wspomnienia. Myanmar
odwiedzić należy jak najszybciej, póki nie
zacznie wyglądać, jak każde państwo skolonizowane przez masową turystykę.
Gdy odwiedza się dziś birmańską ambasadę w
Bangkoku trudno uwierzyć, że jeszcze kilka lat
temu wrota do tego pięknego kraju były na głucho
zatrzaśnięte przed turystami, a autarkiczna dyktatura dążyła do całkowitej izolacji społeczeństwa przez „zgniłym Zachodem”. Kiedy władze
zorientowały się, że masowa turystyka jest
szansą na pokaźny zarobek i poprawę wizerunku
kraju, do bojkotu przyjazdów namawiała legendarna liderka opozycji, pokojowa noblistka Aung
San Suu Kyi. Kilka lat później o pozytywnej roli
turystyki przekonani są już wszyscy, a malutka
sekcja wizowa przy ulicy Pan pęka w szwach od
nawału interesantów, którym wizy wydaje się (za
niewielką dopłatą) właściwie od ręki.
Mimo intensywnej promocji, turystów jest w Bir-
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mie (oficjalnie nazywanej Myanmarem) znacznie
mniej niż w sąsiednich krajach – pod względem
popularności odwiedzin bije ją na głowę nawet
niewielki Laos. I bardzo dobrze. Obecność
uduchowionych w dzień i pijanych w nocy
tłumów europejskiej i amerykańskiej młodzieży
jest doświadczeniem, które niejednemu podróżnikowi potrafi zepsuć wrażenia z Tajlandii, czy przepięknego laotańskiego Vang Vieng,
zamienionego z nadrzecznego zakątku w dziką
imprezownię. W Birmie białych twarzy jest zdecydowanie mniej, a poszukiwacze alkoholowych
imprez nie mają tam czego szukać; życie nocne
w naszym rozumieniu właściwie nie istnieje.
Dzieciaki pana Khinga
Właśnie od nocy zaczęła się nasza birmańska droga; z nowoczesnego, pięknego lotniska taksówka
osunęła się w mrok ulicy prowadzącej do miasta.
Codziennością życia w tym kraju są problemy z
elektrycznością, a oświetlenie ulic poza centrami miast bliższe jest raczej północnej Korei niż
rzeczywistości, którą znamy. Im bliżej śródmieścia, tym lepiej. Ranguński downtown owiany jest
nieco mdłym światłem, zasłaniającym to, co w
peryferyjnym kraju zasłonić należy: widoczne za
dnia sterty śmieci, kryjówki szczurów i szczerby
na przepięknych budowlach. Te zmarszczki na
twarzy miasta nie tłumią jednak jego niezwykłej
urody. Centrum Rangunu, złożone z ulic przecinającychsiępodkątemprostym,wzdłużktórychwy-
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rosły monumentalne, kilkupiętrowe kamienice,
przypomina miejscami Londyn, czy Nowy Jork.
Jedyną różnicą jest opłakany stan tutejszych
budynków, który jednak z pewnością zmieni
się w miarę napływu zagranicznych inwestycji.
Było już po dwudziestej drugiej, prawie wszystkie knajpy były zamknięte. Jedynie kilka plastikowych stolików naprzeciw hotelu zajętych
było przez cichych jak na Pierwszej Komunii
imprezowiczów, popijających miejscową dumę:
piwo Myanmar. Dwie przecznice dalej swój lokal
prowadzi pan Khing, znany mi z wcześniejszej
wyprawy, który snobuje się trochę na kontakty
z ludźmi Zachodu i chętnie gości ich w swoim
absolutnie nieturystycznym barze. Spluwaczki,
telewizor z jazgoczącym birmańskim popem,
pikantne przekąski, Myanmar i ciemne piwo
ABC, żadnej coli, w ogóle nic dla abstynentów.
Obsługę stanowią oczywiście nastoletni chłopcy. To w Birmie bardzo powszechne; praca dzieci
jest czymś oczywistym, tak w mieście, jak na prowincji. Przez kilka dni w Rangunie byliśmy codziennie obsługiwani przez dziesięcio-, dwunasto-, czy piętnastolatków. U Pana Khinga jest ich
zwykle kilku; błyskawicznie donoszą kolejne
kufle, przyzywani w charakterystyczny sposób:
cmoknięciem przypominającym dźwięk wysysania resztek jedzenia spomiędzy zębów. Gdyby
tak cmoknąć na kelnera w Polsce, nie miałoby się zębów, by cokolwiek z nich wysysać.

AUTOR: Michał Zygmunt
„Fucking president!”, czyli jak obrać pytona
ze skóry
Imprezy u pana Khinga są niezwykle pouczające. Dowiedzieliśmy się, że miejscowa dyktatura, jeszcze kilka lat temu porównywana
do psychotycznej tyranii Kimów, nie budzi już
w mieszkańcach wielkiego lęku. „Fucking President!!!” – wrzeszczał gospodarz na pół ulicy,
ku uciesze gości lokalu; baliśmy się tylko my,
zestresowani ostrzeżeniami ze strony MSZ. „Nie
wdawać się w dyskusje polityczne”. Dobre sobie! Wszyscy wokół popierali miejscową lewicę
skupioną wokół pani Aung San. Sztandar partii
przypomina banderę towarzysza Mao, ale to
podobno umiarkowani socjaldemokraci. Wiele
wskazuje na to, że po jesiennych wyborach
obejmą w Birmie władzę absolutną; w ostatnich
wyborach uzupełniających wygrali w prawie
wszystkich okręgach. Można też dowiedzieć się,
jak smakuje wąż. Podawany w czymś na podobieństwo wydrążonego szparaga, jest przekąską
dość smaczną, o ile oczywiście wyprzemy ze
świadomości obraz stworzenia, które przekrada
się właśnie w głąb naszych trzewi.
W Rangunie jest co zwiedzać, ale ja w podróży
wolę wałęsać się bez celu, niż zaliczać kolejne
zabytki polecane przez Lonely Planet. Trzeba
było, oczywiście, pójść do pagody Shwe Dagon –
liczącej ponoć 2500 lat, monumentalnej, lśniącej
złotem świątyni buddyjskiej. Robi wspaniałe
wrażenie, chociaż lepiej bawiłem się w po-

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

str17

ARTYKUŁ

Nietykalni turyści i szczodrzy gospodarze
fot. kasy1

Myanmar Mandalay Mingun.
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bliskim ogrodzie zoologicznym. W niedzielne
popołudnia można przejechać się na słoniach
(podobno traktowanych dobrze, choć wybiegi nie
wyglądają najlepiej), i popływać rowerami wodnymi wokół wysepki, dzielonej przez jeziorowe
ptactwo i złośliwe małpiatki, ciskające w turystów owocami. Przy wybiegu tygrysów poczułem
się jak bohater „Życia Pi”; ogromny drapieżnik
ganiał przy klatce jak małe kocię, mrucząc do
nas, tarzając się po trawie, i bawiąc się w berka
przez kraty. Przed terrarium dwóch mężczyzn…
obierało solidnego pytona z wylinki, a ich
koledzy myli węże silnymi strumieniami wody.
Pytona można sobie było oczywiście założyć
na plecy, a następnie zrobić zdjęcie. W Birmie można mieć wszystko, czego w żadnym
razie nie dostanie się w Polsce – wystarczy
zapłacić
równowartość
kilku
dolarów.
Najwolniejszy pociąg świata
Można też kupować rzeczy, które w Polsce
występują, ale nie są aż tak fajne. Dawna stolica (kilka lat temu junta przeniosła ją z Rangunu
do Naypiydaw) zachowała nieobecny u nas od
wieków system gromadzenia rzemieślników
na „tematycznych” ulicach. Nas zainteresowała
uliczkę papierników, na której można wyrobić
pieczątki, drukować, kopiować, kupować książki
i zeszyty. Kupiliśmy pieczątkę z ex-librisem, na
którym znalazł się miejscowy symbol szczęścia:
słoń z podniesioną trąbą. Usługi specjalistów z
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fot. kasy1

Myanmar Kalaw.
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ulicy jubilerów były poza moim zasięgiem dochodowym, bardziej przyciągali mnie metalowcy; długo zastanawiałem się nad kupieniem
tabliczki z absurdalnym napisem (rozważałem
siedzibę firmy o niezwykle długiej nazwie, lub
identyfikator konferencyjny do postawienia na
biurko z nazwiskiem birmańskiego naukowca).
Największą atrakcją turystyczną kraju jest Bagan.
Na półpustynnej równinie wzdłuż trzech malutkich miasteczek, na przestrzeni kilkudziesięciu
kilometrów kwadratowych ziemia pokryta jest
setkami świątyń różnej wielkości, z których
najstarsze mają tysiąc lat. Można tam dotrzeć
samolotem lub klimatyzowanym autobusem,
my wybraliśmy opcję survivalową: pamiętający królową Wiktorię pociąg osobowy, który wlecze się przez osiemnaście godzin z prędkością
spacerującego emeryta. W środku jest gorąco
(wiatraczek, rzecz jasna, nie działał), lepi się od
brudu, a toaleta zdecydowanie zniechęca do
użytkowania. Podróż pozostawia jednak bardzo
pozytywne wrażenia. Birma jest, w przeciwieństwie do Tajlandii czy Malezji, krajem całkowicie
niezwesternizowanym. Jechaliśmy więc przez
tereny dziewicze z perspektywy współczesnej
cywilizacji. Drewniane i słomiane domy, gęste
lasy, ryżowe pola, pastwiska, rachityczne miasteczka – podróż przez Birmę przynosi doznanie
prawdziwej egzotyki.

AUTOR: Michał Zygmunt
Turysta nietykalny
Świątynie Baganu można zwiedzać na kilka
sposobów. Najdroższym i najbanalniejszym jest
wynajęcie taksówki, której kierowca obwozi
nas po najciekawszych miejscach, służąc jednocześnie jako przewodnik, a zwykle też jako
organizator wyżywienia (taksówka podjeżdża
pod knajpę, z którą dany kierowca ma układ, co
wcale nie musi być złe – miejscowe lokale gotują całkiem nieźle). Wyjściem ciekawszym jest
wynajęcie kolaski. Konny zaprzęg ma mniejszy
zasięg od samochodu, ale przeżycia zapewnia
niebanalne. My wybraliśmy elektryczne skutery,
które wypożyczyć można za pięć dolarów właściwie na każdym rogu. Był to dobry wybór. Jazda
po pustyni między brunatnymi stupami różnej
wielkości, zwykle położonymi w całkowitym
odludziu, jest czymś niesamowitym, zwłaszcza
gdy zbliża się zachód słońca. Ostatnie światła
dnia padające na las kamiennych wież wznoszonych przez setki lat to widok, który zapiera
dech w piersiach nawet osobie tak obojętnej na
piękno natury, jak ja. Co oznacza, że chyba nie
urodził się jeszcze nikt, kto nie przeżyje w Baganie estetycznego katharsis.
Ciekawą obserwacją był stosunek miejscowej
policji do białych turystów. Jazda na skuterze
bez kasku i prawa jazdy jest oczywiście nielegalna, policjanci nie zwracają jednak na białych
żadnej uwagi. To o tyle ciekawe, że Birma wciąż
jest dyktaturą, policyjne checkpointy są więc zja-
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wiskiem częstym, podobnie jak lotne kontrole drogowe. Gdy jechaliśmy na dworzec (położony na
pustkowiu kilka kilometrów od miasta!) po bilety powrotne, mijaliśmy dwie łapanki. Byliśmy jedynymi, których przepuszczono. Gdy jechaliśmy
następnego dnia taksówką z bagażami, auto zwolniło tylko na chwilę; gdy oficer zauważył dwóch
białych na tylnym siedzeniu, machnął tylko ręką.
Władze birmańskie robią wszystko, żeby wspomnienia turystów z kraju były jak najlepsze. I robią
znakomitą robotę; nie spotkałem jeszcze nikogo,
kto byłby niezadowolony z pobytu, co w przypadku Laosu, Indonezji, czy (zwłaszcza!) Wietnamu
zdarza się często. Elementem tych starań są drakońskie kary za przestępstwa wobec turystów,
ze śmiercią włącznie, dzięki czemu Birma jest
jednym z najbezpieczniejszych państw na świecie. Myślę jednak, że i bez tych przepisów byłoby
wspaniale – Birmańczycy to naród niezwykle
gościnny i życzliwy, żyjący powoli, z namysłem,
nie okazujący agresji.
Moje podróże po Azji zajęły – w dwóch turach
– prawie pięć miesięcy. Prawie wszędzie bawiłem się dobrze, w każdym kraju przeżywałem
ciekawe przygody, odnajdywałem pasjonujące
miejsca, jadłem dobrze i nawiązywałem inspirujące znajomości. Nigdy jednak nie było mi żal
wyjeżdżać; wyjazd wiązał się raczej z podekscytowaniem kolejną podróżą. Birma była wyjątkiem. Mimo widocznej biedy, braku nowoczesnej infrastruktury, zagrożenia zdrowia (mala-
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ria i denga występują tam często, a usługi medyczne stoją na fatalnym poziomie), jedzenia
nieco mniej smacznego niż w Tajlandii, był
to zdecydowanie najpiękniejszy i najbardziej
klimatyczny kraj ze wszystkich odwiedzonych w
czasie podróży. Birmańczycy – wyraźnie różniący się urodą od reszty narodów Indochin – okazali się najbardziej gościnni, najżyczliwsi, zupełnie
nie zepsuci przez zalew amerykańskich i europejskich pieniędzy. Jeśli to się nie zmieni, Birma
stanie się wkrótce największym centrum turystycznym regionu. I – mam nadzieję – jej wspa-

AUTOR: Michał Zygmunt
niali mieszkańcy zaczną dzięki temu żyć godnie.
Bo oprócz demokracji, o czym przekonaliśmy się
na własnej skórze, dobrze jest mieć pieniądze.
Michał Zygmunt - pisarz, publicysta kulturalny, autor
m.in. powieści “New Romantic” i “Lata walk ulicznych”.
Stypendysta Ministerstwa Kultury, Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej i polsko- norweskiego programu
“Dagny”. W 2011 roku za “Lata walk ulicznych”
nominowany do nagrody Superhiro 2010. Fan Arsenalu
i Benfiki Lizbona.

fot. mirongie

Myanmar, Bagan wschód słońca.
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Darien

Zagłębianie się w dżunglę w Darien
na stałe pozostawia w nas ‘’bliznę’’
przygody i chęć szybkiego powrotu
w dzicz ku nowej ekscytacji.

fot. M.Zieliński / Port w nowoczesnej Panama City
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AUTOR: Michał Zieliński

Przesmyk
Darien

fot. M.Zieliński

Przesmyk Darien jest małym skrawkiem ziemi
na południowym terenie Panamy. Jest to naturalna granica pomiędzy Kolumbią a Panamą.
Nikt o zdrowych zmysłach raczej nie powinien
się pchać w samą dżunglę, która de facto jest
największą przygodą i jedną z wielu atrakcji
Prowincji Darien.
Darien
W Darien czeka wiele niebezpieczeństw takich
jak na południowym zachodzie bojownicy z
FARC (na szczęście grupa rebeliantów stale się
pomniejsza), wszystko co jadowite, dżungla a
przede wszystkim Natura - napisana świadomie
wielką literą. Zagłebianie się w dżunglę w Darien
na stałe pozostawia w nas ‘’bliznę’’ przygody
i chęć szybkiego powrotu w dzicz ku nowej ekscytacji.
Panama City
Panama jest znana przede wszystkim z osławionego Kanału, który łączy świat wschodu
i zachodu. Jest furtką dla wielkich transakcji i inwestycji - i na tym wiedza laika się kończy, jeżeli
chodzi o ten kraj. Panama City jest także stolicą
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Rutyna w drodze ku górom Darienu.
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kontrastów i paradoksów. W cieniach wielkich
wieżowców chowają się dzielnice, które nie są
chlubą dla państwa. Do jednej z nich należy
dzielnica Santa Ana znajdująca się w części Central. W niej miałem przyjemność mieszkać podczas pobytu w Ameryce Łacińskiej.
W dzień ulice tętnią życiem, handel kwitnie
w najlepsze. Pośród niezliczonych chińskich
knajpek serwujących tradycyjne panamskie potrawy, ulice przemierzają lokalni ‘’biznesmeni’’
sprzedający zawieszone na szyi maszynki do golenia, klej typu ‘’super glue’’ czy plastikowe węże
takie jak podczas odpustów. Dzielnica ma swój
urok. Po sąsiedzku znajduje się Pałac Prezydencki, który jest chroniony przez bandę służbistów
rozleniwionych przez gorące powietrze. Podczas
chęci przejścia na Casco Viejo tuż przy siedzibie
głowy państwa jeden z policjantów na punkcie
kontrolnym sprawdza nasze plecaki. W czasie
takiej rewizji bez problemu można przenieść C4
lub inne środki zakazane. Rutyna dnia codziennego jest pełna pośpiechu, chaosu a czasem kontrolowanego bałaganu.
Tak jak w dżungli, tak i w mieście, nocą na żer
wychodzą drapieżniki. W drodze do hotelu w
Panama City usłyszałem od znajomego opowieść, że dzień wcześniej była bójka. Niby
nic takiego, ale policja która interweniowała
nawet nie wyszła z radiowozu. Zaświeciła tylko
światłami i odjechała.
Nazajutrz podczas śniadania zaczepia nas
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starsza kobieta. Wypytuje o wiele rzeczy, w tym
skąd jesteśmy. Odpowiadamy, że z Polski. Z serdecznością w głosie wypowiada słowa: ‘’Witajcie
w Panamie przyjaciele Jana Pawła II’’. Po tych
słowach robi nam się miło i czujemy szacunek od
wszystkich, którzy byli w lokalu.
Odniosłem wrażenie, że Ameryka Łacińska
i Południowa inaczej postrzegają Polaków niż Europa. Dla tych pierwszych nie jesteśmy tylko tanią
siłą roboczą lecz ludźmi, którzy walczyli o swoje.
Droga morska
W Prowincję Darien można się dostać na trzy
sposoby. Pierwszy z nich to lot awionetką do La
Palmy. Drugi to tułaczka Interamericaną z Panama City do Yaviza – bywa, że osławiona droga
jest jeszcze w trakcie budowy i czasami jedzie się
tym, co asfaltem nazywać się nie powinni. My
wybraliśmy wariant trzeci, a mianowicie drogę
morską.
Niby nic takiego. Planowany ośmiogodzinny rejs
ze stolicy do Garchine. Co my planowaliśmy, to
nie miało znaczenia. Wszystko zdarzyć się może.
I się zdarzyło. Po pierwsze poznaliśmy, co oznacza latynoska manana (maniana). Słowo, którego
się bałem oznacza “jutro”. Zamiast wypłynąć w
terminie wypłynęliśmy w następnym dniu, ponieważ załadunek naszego statku transportowego nie zakończył się. Po co się spieszyć, prawda?
Dopiero nazajutrz ruszyliśmy ku przygodzie.
Plecaki na statku, miejsca wybrane pod pokładem

AUTOR: Michał Zieliński
fot. M.Zieliński

Praktycznie jedyny środek transportu
w dżungli - ‘’dłubanka’’.
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ponieważ wszystkie koje były już zajęte przez
Indian, którzy koczowali na łajbie od dwóch
dni. Znajdujemy więc “ekskluzywne” miejsce
pomiędzy kuchnią a toaletą. Ryk silnika i płyniemy. Komin wypluwa czarny dym, ale nikt nic z
tego nie robi. Kiedy zapada zmrok szykujemy
nasze łóżka, które są tym co mamy pod ręką.
Moje było zrobione z plecaka i koszyka pod tyłek.
Oczywiście śpi się w pozycji pół siedzącej.
Pewni wiary i gotowi na przygodę budzimy
się rano. Ku naszemu zdziwieniu widzimy
wieżowce, których mógłby pozazdrościć sam
Nowy Jork. Czyżby tak miało wyglądać Garachine?- zastanawiamy się. Okazało się, że w
połowie drogi nasz kapitan na wysokości Wysp
Perłowych postanowił zawrócić do Panama City
i kupić filtr do silnika.
Nasz wycieczkowiec zapewnia nam kolejne, nie
zawsze przez nas pożądane atrakcje. Na statku
spędzamy kolejne godziny czekając na kapitana, który oczywiście ma czas i nigdzie mu się
nie śpieszy. Po paru dobrych godzinach wraca
właściciel statku i reanimuje silnik. Wszystko
gra. Możemy płynąć…
Comarca Embera
Czym jest comarca (Komarka)? Jest to rejon, w
którym zachowana została autonomia indiańska i to właśnie Indianie tworzą swoje prawa
i współpracują z rządem.
Czym natomiast jest Embera? Embera są grupą
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AUTOR: Michał Zieliński
fot. M.Zieliński

Autor podczas wylewania wody z gumowców po kolejnym przekraczaniu rzeki.
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Indian, którzy najprawdopodobniej przywędrowali na tereny Darien z północnej części Kolumbii. Pochodzą z etnicznej grupy Indian Chocos.
Określani są jako najbardziej tradycyjni Indianie Panamy. Gwałtowna oraz nieznająca litości w swej ekspansji cywilizacja dotarła także
i do nich. Indianie używają przedmiotów, które
są naznaczone “made In China”, noszą sportowe buty i słuchają muzyki z laptopów. Potrafią
także wyegzekwować to, co jest dla nich dobre
i korzystne dzięki cywilizacji. Jednocześnie dbają o swoją tradycję i tożsamość - wierzą w duchy,
leczą się u szamanów oraz odczytują znaki w
dżungli.
Po dotarciu do Garachine musimy zameldować
się w pierwszym punkcie kontrolnym. Aby podróżować po Darien, niezbędne są dokumenty z
Senafrontu- policji panamskiej. Meldowanie jest
potrzebne po to, aby na wszelki wypadek jak się
zgubimy albo coś nam się stanie, wiadome było
gdzie nas szukać. Prawdę mówiąc raczej nikt
by nas nie szukał, gdyż dżungla jest tak zaprogramowana, że to ona zjada, a nie ją się zjada.
Szybko ślad po nas by zaginał, a znalezienie
paru białych byłoby trudniejsze niż szukanie igły
w stogu siana. Chcąc dostać się dalej, jedziemy
rozklekotanym busem o czwartej rano. Wehikuł czasu jest pusty, a my jesteśmy pierwszymi
pasażerami. Wybieramy wolne miejsca tak, aby
wygodnie się rozłożyć i choć na chwilę zmrużyć
oko. Chwila nie trwa nawet sekundy, ponieważ
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pełen wigoru kierowca włącza Latino disco i nie
daje nam spać. Na domiar złego siedzę pod głośnikiem. Czekam tylko momentu, kiedy przestaje
grać muzyka, a ja mam chwilę aby się tym rozkoszować. W Comarce życie toczy się jak wszędzie.
Ludzie jadą do pracy, dzieci do szkoły, a bezrobotni leżą przed domem…
W ostatniej wiosce, którą można określić mianem
jeszcze dobrze zurbanizowanej, wynajmujemy
od kacyka pirogi i kierujemy się w stronę granicy Kolumbijskiej. Rzeka to jedyny szlak transportowy. Ciasne i bardzo kołyszące się pirog ( lub
inaczej dłubanki- łódki zrobione z przeciętej łodygi drzewa i tylko wyżłobione w środku, oczywiście
po odpowiednim wysuszeniu)i stają się naszym
all inclusive rejowcem na najbliższe dłuuuuuugie
godziny i kilometry.

Ostatnia wioska przed Kolumbią
Po dotarciu do ostatniej wioski przed granicą
kolumbijską napięcie oraz stres ustępują- w
jakimś stopniu. Przez pewien czas płynęliśmy w
małym stresie, ponieważ nasze miejsce docelowe
było odwiedzone przez rebeliantów z kolumbijskiego FARC dwa lata temu. Zbrojni wtargnęli
do osady, a mieszkańcy pod pretekstem kąpieli
w rzece uciekli. Do tej pory wioska żyje w lekkim
strachu. Gdybyśmy wpadli w ręce FARC pewnie
ten tekst by nie powstał ...
Wioska jest dla nas bazą wypadową w selwę. Tutaj już raczej nikt się nie zapuszcza - jest za daleko i zbyt niebezpiecznie. W wiosce zostaliśmy
przyjęci dość ozięble. Przewodnik, który jest rodowitym Embera zorganizował nam nocleg na
jedną noc oraz pożywienie.

Rzeki w dżungli są bardzo kręte. Można je
porównać do splątanych słuchawek, które wyciągamy z kieszeni. Poziom wody w rzece jest
niski, ponieważ jesteśmy w suchej porze. Z tego
powodu nie jest nam dane cieszyć się pięknym
otoczeniem , co chwilę wskakujemy do wody, aby
przeciągnąć ważące parędziesiąt kilogramów
dłubanki. Po drodze mijamy kilka wiosek indiańskich. Im dalej, tym ludzie żyją bardziej pierwotnie i tradycyjnie. Jednocześnie ludzie stają
się bardziej zdystansowani i mniej ufni do gringo.

Uzgodniliśmy też trasę jaką chcemy pokonać.
Postawiliśmy sobie za cel szlak bardziej ambitny i trudniejszy. Myśliwy, a zarazem mac hetero, był zaskoczony, że chcemy iść tak daleko. On
sam nigdy tam nie był i nikt z jego wioski nie zapuszczał się w takie rejony. Niebezpieczeństw
jest sporo. Przede wszystkim narkotrafikanci.
Szansa na ich spotkanie jest spora, ponieważ
średnio raz w miesiącu pasmo górskie przecinają rebelianci. Co będzie, jeśli spotkamy FARC?zapytaliśmy. Jest ktoś z wami z USA?- zapytał
przewodnik. Nie ma –odpowiedzieliśmy. To
może źle nie będzie –skwitował Alfonso.
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Wyruszamy w dżunglę. Początkowo idziemy
przez gąszcz bananowców, z których zbieramy
resztki owoców. Są słodkie, a ich mączny smak
pieści podniebienie. Przy przechodzeniu przez
pierwsza rzekę zdejmujemy gumowce. Przy kolejnych wodach nikt już o to nie dba. Idziemy
prosto, czasem tylko zatrzymując się, aby wylać
wodę z gumiaków. Góry z oddali są lekkie i łatwe
do pokonania. Z daleka…
Rzeczywistość jest inna. Zielona ściana gęstej
i bujnej roślinności konfrontuje się z naszymi maczetami. Ciężki plecak ciągnie w dół, pot
strumieniami leje się po czole, a organizm krzyczy wody! Nie możemy się zatrzymywać tylko
brnąć do góry. Po paru godzinach zdobywamy
700- metrowy szczyt. Szczyt, na którym przecina się szlak trafikantów. Niebezpieczeństwo jest
bardzo duże, nie wiemy czy akurat nie wyjdą
rebelianci. Dodatkowo natrafiamy na ogromną
stopę jaguara, który jak określił nasz przewodnik:
“przechodził tędy przed chwilą”. Zbliża się zmrok,
a my musimy przygotować obóz i znaleźć wodę.
Śpiew cykad jest coraz bardziej głośny i czujemy,
że naśmiewają się z naszej niedoli ... Dzisiaj planowaliśmy dojść do wioski, w której zjemy kolację. Planowaliśmy, tymczasem dzisiaj nocujemy
w dżungli.
Na następny dzień kończą się zapasy, ponieważ
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Bywało tak, że maczetowanie kilku metrów potrafiło zająć godziny.
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jedzenia nie było w wiosce, a marsz mieliśmy
zaplanowany na jeden dzień. Ratują nas batony energetyczne. Kiedy budzę się rano czuje,
że mój żołądek domaga się jedzenia. Brrrrrr! Na
śniadanie zjadam pół tabletki musującej, aby
mieć tylko jakieś substancje odżywcze w organizmie i wypijam resztki wody, którą nabraliśmy
ze strumienia dzień wcześniej. Poranek zaczynamy od poszukiwania źródła. I tu ku naszemu
zdziwieniu po raz drugi natykamy się na ślady
jaguara. Tym razem ślady są jeszcze bardziej
świeże. Widać małe łapki, które swój znak zostawiły na kamieniu przy wodopoju. Jeżeli jest w
okolicy samica z młodymi, to jest nie wesoło.
Idąc wzdłuż rzeki trafiamy w miejsce gdzie parę
lat temu żyło tu plemię kanibali, któro na szczęście dla nas przeniosło się w głąb dżungli i nie
utrzymuje z nikim kontaktu. Podczas marszu
w rzece spod stopy koleżanki wyskakuje trzy
metrowy wąż, który jest śmiertelnie jadowity. Na
taką przygodę trafiamy ponownie parę godzin
później z tą różnica tylko, że schodzimy ze szczytu. Obok nas leży zwinięty w kłębek zakamuflowany niczym komandos wąż. Po jego ukąszeniu człowiek średnio żyje parę godzin, ponieważ
gad aplikuje potrójną dawkę śmiertelną. Mówi
się, że na jednego spotkanego w dżungli gada
dziesiątki minęliśmy o parę centymetrów. Wężami najczęściej spotykanymi w Darien są gady
typu fer-de-lance (jest to rodzaj węża określanego mianem ‘’głowa włóczni’’ gdyż swoją budową
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oraz kształtem czaski - trójkątnym - przypomina
właśnie włócznię. Dodatkowym “atutem” tego
gada jest statystycznie aplikowanie potrójnej
dawki jadu dla potencjalnej ofiary).
Darien jest tak dzikie, że nic od nas nie ucieka.
Przechodząc przez konary mijamy wielkie pająki, skorpiony oraz inne stworzenia niekoniecznie
mile widziane. Ponadto podczas maczetowania kolega trafia w gałąź na której jest gniazdo os.
Rozwścieczone i szybkie niczym F-16 atakują go
z pełną nienawiścią. Parę kroków później natrafiamy na roślinę, której sok jest w stanie wywołać
utratę wzroku ...
W dżungli zjedliśmy małe nasiona jakiejś rośliny.
Smakowały jak kokos, ale były wielkości mirabelki. Zjedliśmy po pół na głowę. Dzisiejsza noc
jest na tyle dobra, że nasz przewodnik/myśliwy upolował dla każdego po jednej krewetce. Ze
skorupiaków robimy zupę, którą pochłaniamy w
mgnieniu oka. Dodatkowo zjadamy cała krewetkę włącznie z oczami, nóżkami i pancerzem chitynowym. Żołądek musi być zapchany, aby nie
domagał się więcej. Następnego dnia śniadanie
wygląda podobnie. Przewodnik zrobił nam
niespodziankę i złapał znowu po jednej krewetce
oraz znalazł ślimaki. Ambrozja dla podniebienia
i chwała dla myśliwego. Nasz żołądek jest jakoś
zapchany i możemy iść. Podczas wymarszu, jednego z kolegów w stopę ugryzł pająk wielkości
dłoni dorosłego mężczyzny. Wszystko skończyło

AUTOR: Michał Zieliński
fot. M.Zieliński

Dzika dżungla na Przesmyku Darien.
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się dobrze, ponieważ pająk nie miał już w sobie
jadu i nie wywołał u kolegi wstrząsu anafilaktycznego. Wszyscy najedliśmy się strachu.
Wchodząc na kolejny szczyt natrafiliśmy na ślad
gołej stopy ludzkiej. Alfosno powiedział, że są to
dzicy którzy tu kiedyś żyli. W dżungli wszyscy
chodzą w butach: FARC, myśliwi oraz my. Jest
zbyt niebezpiecznie, ale nie dla plemion żyjących
tu od pokoleń. Na drugi ślad ponownie natykamy
się parę chwil później. Z tego miejsca Indian z
pewnością nas obserwował, ponieważ miał nas
widocznych jak na tacy. Kolejny dzień zmęczenia
i skrajnego wyczerpania sprawia, że mamy okazję lepiej poznać nasze charaktery.
Wracając do wioski mijamy gęstwinę palm, w
których koronach żyją małe i jadowite węże,
których nie chcemy zdecydowanie spotkać. Kontakt twarzą w twarz daje nam do dwunastu godzin życia, a my nie mamy nawet surowicy. Po
paru dniach wędrówki przez selwę docieramy
do znajomych bananowców, a w oddali widzimy dym i czujemy zapach jedzenia. Słońce
chowa się za widnokrąg, a nas witają mieszkańcy wioski. Jak się później okazało, lokalni robili zakłady po jakim czasie biali wrócą z
podkulonym ogonem, o ile oczywiście wrócą
cali i żywi. Ku ich zaskoczeniu jesteśmy wszyscy. Byliśmy w miejscu, gdzie nawet oni nie
byli, wypytują nas jak tam jest i proszą o relacje.
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Do cywilizacji
Powrót do cywilizacji jest podobny. Ładujemy się
na łupanki i spływamy w dół rzeki. Rio jest tak
samo płytka i kręta jak wcześniej. Na drogę zabieramy suszone ryby w tym piranie. Smakują
świetnie, a do tego uspokajają żołądek na długi czas. Piroga sprawia, że czujemy wszystkie
nasze mięśnie i kości. Jest dłuższa, ale za to w
środku nie ma krzesełek i jest mniej wygodna.
Trzeba się zwinąć w kucki i wytrzymać tak cały
dzień. Po dotarciu do Yavizy wracamy busem Panamericaną. Trasa początkowo miała łączyć
Alaskę z drugim końcem Ameryki Południowej
lecz na ich drodze stanął Przesmyk Darien. Podczas drogi powrotnej mamy trzy kontrole policyjne. Sprawdzane są przepustki pozwalające na
przebywanie w Darien. Nasze plecaki są dobrze
przetrzepywane. Kiedy wszedł policjant do busa
i poprosił wszystkich pasażerów o dokumenty,
jeden z podróżnych dał mu małe zawiniątko o
nominale pięciu dolarów amerykańskich. Tyle
wystarcza, aby nie wysiadać z pojazdu i mieć
spokój. Wszystko można opłacić w taki sam
sposób tylko, że każdy “towar” ma inną cenę.
Gringo w tym rejonie staje się dobrym obiektem
do oskubania z pieniędzy, jeżeli jest się mało
ostrożnym.
Nasza ekspedycja kończy się sukcesem. Zostaje odkryty nowy gatunek rośliny nieznany
dotąd dla nauki, spenetrowany teren, który nadal jest dziki i nieskalany przez cywilizację,
jak przed milionami lat, natykamy się na ślady dzikich oraz tego co nadal jest tajemnicze!

AUTOR: Michał Zieliński
Michał Zieliński – urodzony w 1986 roku w Białej Podlaskiej. Absolwent wydziału pedagogiki kryminologicznej. Z zamiłowania podróżnik w skali mikro (region
oraz Polska) jak i makro (włóczęgi za Ocean). Dzieła Michała, zarówno literackie jaki fotograficzne, ukazywały
się w takich ogólnopolskich magazynach jak „Tygodnik Przegląd” czy miesięcznik „Poznaj Świat”. Zieliński
pisał także dla tygodników regionalnych, skąd pochodzi,
a mianowicie „Słowo Podlasia” czy „Kurier Lubelski”. Michała Zielińskiego można było spotkać na prelekcjach
podróżniczych oraz Międzynarodowych Targach Turystycznych pod patronatem National Geographic Traveler Polska. Ponadto zdjęcia autorstwa Michała były wyświetlane na ekranach LCD warszawskiego metra. W 2014
Michał Zieliński zadebiutował swoją autorską książką
„Strefa Darien”, która opisuje ekspedycję do jednej z najniebezpieczniejszych miejsc na naszej planecie.
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GALERIA - Konkurs Foto Magia Azji
Za nami konkurs Magia Azji!
Teraz już nikt nie pozostanie obojętny na urok kolebki najstarszych
cywilizacji. Użytkownicy Globtrotera
mają okazję podziwiać nie tylko
wspaniałe krajobrazy, ale i niesamowite portrety!

NEPAL Katmandu Durbar Square
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CHINY Syczuan Huanglong

KAMBODŻA Prowincja Siem Reap Raluas

INDONEZJA Flores

INDIE Uttar Pradesh Waransi
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GALERIA - Konkurs Foto Magia Azji

AUTOR: Jadu
www.globtroter.pl

I miejsce w konkursie

CHINY Syczuan Huanglong
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GALERIA - Konkurs Foto Magia Azji

AUTOR: colmar
www.globtroter.pl

II miejsce w konkursie

KAMBODŻA Prowincja Siem Reap Raluas
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GALERIA - Konkurs Foto Magia Azji

AUTOR: suave
www.globtroter.pl

III miejsce w konkursie

NEPAL Katmandu Durbar Square
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GALERIA - Konkurs Foto Magia Azji

AUTOR: kasy1
www.globtroter.pl

wyróżnienie w konkursie

INDONEZJA Flores
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GALERIA - Konkurs Foto Magia Azji

AUTOR: olgik
www.globtroter.pl

wyróżnienie w konkursie

INDIE Uttar Pradesh Waransi
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GALERIA TOP zdjęć Globtrotera

ARGENTYNA Patagonia

SZKOCJA Rannoch Moor Lochain

NEPAL Annapurna

USA Utah

ANGLIA Wirral New Brighton

SZKOCJA Highlands Isle of Skye
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GALERIA TOP
Mojezdjęć
IndieGlobtrotera

AUTOR: polacoloco
www.globtroter.pl

Kraina położna w południowej części
Ameryki Południowej i odkryta przez
Magellana znajduje się na listach
„must see” wielu globtroterów! Ci,
którzy mieli już okazję uwiecznić jej
uroki, wciąż czarują nas swoimi zdjęciami.

ARGENTYNA Patagonia
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GALERIA TOP
Mojezdjęć
IndieGlobtrotera

AUTOR:shamek
www.globtroter.pl

Szkocja, a szczególnie jej jeziora, robią wielkie wrażenie, a na zdjęciach
w galerii Globtrotera tym większe,
im większy talent fotografa Koniecznie zobaczcie inne zdjęcia z tej fotogenicznej krainy.

SZKOCJA Rannoch Moor Lochain
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GALERIA TOP
Mojezdjęć
IndieGlobtrotera

AUTOR: olejator
www.globtroter.pl

Uchwycenie codzienności dzieci żyjących w innej niż my kulturze jest zawsze sporym wyzwaniem- często nie
tylko budzi zainteresowanie, ale też
wzrusza, skłania do refleksji nad tym,
w jak różnych warunkach przychodzi
nam żyć …

NEPAL Annapurna
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GALERIA TOP
Mojezdjęć
IndieGlobtrotera

AUTOR: szkot
www.globtroter.pl

To miejsce wielu z nas śni się po nocach … Na naszą wyobraźnię działają
nie tylko niezwykłe formacje z piaskowca w rezerwacie Paria Canyon,
na granicy stanów Arizona i Utah, ale
także sam fakt, że w ciągu jednego
dnia rezerwat może zobaczyć tylko
garstka osób.

USA Utah
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GALERIA TOP
Mojezdjęć
IndieGlobtrotera

AUTOR: novakowsky
www.globtroter.pl

Są zdjęcia dzięki którym możemy
poczuć niemal fakturę piasku, poczuć
bryzę na twarzy i zapach wody …

ANGLIA Wirral New Brighton
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GALERIA TOP
Mojezdjęć
IndieGlobtrotera

AUTOR: novakowsky
www.globtroter.pl

Druga co do wielkości wyspa Szkocji
to raj dla miłośników pięknych
krajobrazów! Zdjęcia novakovsky
nie pozostawiają wątpliwości- warto
wybrać się na tę piękną wyspę, której
silnie rozczłonkowana linia brzegowa
oraz góry Cuillins pozwolą znaleźć
idealne miejsc na świetne zdjęcia.

SZKOCJA Highlands Isle of Skye
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RECENZJA
STREFA DARIEN
Michał
Zieliński
Wydawnictwo
Novae Res

KOŁEM SIĘ TOCZY.
PRZEZ KAUKAZ
I BLISKI WSCHÓD
Karol
Werner
Wydawnictwo
Buk Rower
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Strefa Darien
Jeśli pasjonują Was dzikie plemiona i nie
przegapiacie żadnej okazji, aby poznać ich
historię, to koniecznie sięgnijcie po książkę
Michała Zielińskiego!
Polecamy osobisty zapis wrażeń z wyprawy
do jednego z najmniej uczęszczanych rejonów
świata - południowoamerykańskiej selvy, czyli dżungli. Michał, pasjonat wszelkich podróży,
a szczególnie tych do Ameryki Południowej,
opowie o swojej wyprawie w nadal tajemnicze
regiony świata.

Siedmioosobowa ekspedycja, z którą podróżował autor książki, miała na celu eksplorację
Przesmyku Darién, który dzieli Panamę i Kolumbię. Ze względu na swoje trudno dostępne
położenie jest on praktycznie nieuczęszczany
przez ludzi, a wykorzystywany jedynie w celach
tranzytowych przez kolumbijskich partyzantów
(FARC) i kartele narkotykowe.

Kołem się toczy
Miłośnikom podróży, szczególnie tych odbywanych na dwóch kółkach, na pewno przypadnie do gustu najnowsza książka, która ukazała
się nakładem Wydawnictwa Buk Rower.
„Kołem się toczy” to książkowy debiut Karola Wernera, blogera, zdobywcy głównego
wyróżnienia w konkursie na Blog Roku 2013
oraz zdobywcy tytułu Dziennikarza Obywatelskiego Roku 2013, przyznawanego przez portal Wiadomosci24.pl. „Przez Kaukaz i Bliski
Wschód” to opowieść o ludziach zamieszku-

jących kraje niezbyt dalekie geograficznie, lecz
odległe obyczajowo. Dzięki Karolowi poznacie
miejsca, gdzie policja nakazuje jechać rowerem pod prąd, a przybysz znad Bałtyku staje się
atrakcją równą niedźwiedziowi na Krupówkach.
Przekonacie się, że niski budżet może ułatwić
kontakt z ludźmi spotykanymi podczas podróży,
a dzięki noclegom u miejscowych gospodarzy
można poznać interesujące historie i panujące w
danym kraju zwyczaje.
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RECENZJA
KSIĘŻYCOWA
AUTOSTRADA
Witold
Palak
Wydawnictwo
Bezdroża

Księżycowa autostrada
Jeśli interesuje Was co może zrobić ojciec
i syn tuż po świeżo zdanym egzaminie na prawo jazdy na jednoślad, to koniecznie sięgnijcie po „Księżycową autostradę” Witolda Palaka.
Poczytacie o przygodach dwójki miłośników
legendarnych motocykli Royal Enfield, którzy
wybrali się w podróż u podnóży Himalajów, od
Kaszmiru aż po Sikkim. Przed Wami tysiące
kilometrów lepszej lub częściej dużo gorszej
indyjskiej drogi, skromne możliwości naprawy

DZIESIĘĆ BRAM
ŚWIATA
Tadeusz
Biedzki
Wydawnictwo
Bernardinum

DZIESIĘĆ BRAM ŚWIATA
Tadeusz Biedzki, przedsiębiorca, podróżnik
i autor „Dziesięciu bram świata”, zjeździł niemal
cały Trzeci Świat i przeżył dramatyczne chwile.
Spośród wielu miejsc i niesamowitych przygód,
które przeżył, wybrał dziesięć, które wywarły
na nim największe wrażenie.
Dzięki lekturze książki wybierzecie się na
krańce świata, pokonacie granice, których
nie ma na mapach. Poczytacie o świecie, w
którym natura, historia, nędza, okrucieństwa
i wojny kształtują losy i charaktery ludzi.
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pojazdów u niewykwalifikowanych mechaników, a przy tym bardzo dowolna interpretacja
przepisów ruchu drogowego przez indyjskich
kierowców...
Koniecznie sięgnijcie po książkę Witolda Palaka,
która napisana została z dużą dawką humoru
i dystansem do siebie! Przekonacie się, że nawet
najbardziej nieprawdopodobne pomysły są
warte realizacji, a poznawanie świata z siedzenia
nie pierwszej już młodości enfielda daje nie tylko
dużo frajdy, ale jest też wyjątkową lekcją życia.

A jednocześnie poznacie bohaterów, ich pełne
emocji i wydarzeń „nie z tej ziemi” życie.
Ciekawe czy Wy także po je zakończeniu poczujecie połączenie fascynacji z ulgą, że żyjemy tu,
a nie tam?
Autor od dwudziestu pięciu lat podróżuje z żoną
po świecie, zaglądając tam, gdzie nie docierają
turyści. Odwiedził kilkadziesiąt państw. Fascynuje go egzotyka, Trzeci Świat i historia. Swoje
przygody, egzotyczne miejsca i ludzi opisuje w
książkach i reportażach.
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PUSTKA
WIELKICH CISZ
Łukasz
Supergan
Wydawnictwo
Sorus

PUSTKA WIELKICH CISZ
Miłośnicy gór, osoby lubiące stawiać sobie
kolejne wyzwania, z pewnością z zainteresowaniem sięgną po książkę Łukasza Supergana. Jego przygoda z górami rozpoczęła się 25
lat temu. Od tej pory przemierza, najczęściej
samotnie, górskie pasma głownie Europy.
Za moment przełomowy można uznać wyprawę
Łukiem Karpat (2004), podczas której przeszedł
2200 km w 93 dni. Wynik ten poprawił kilka
lat później, pokonując ten dystans w czasie 65
dni. Inne wyprawy Łukasza to: przejście przez
wierzchołki 13 alpejskich czterotysięczników w
czasie 28 dni (2009), przejście 4000 km z Warszawy do Santiago de Compostela (2013), zimowe
przejście 841-kilometrowego głównego szlaku
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Karpat Słowackich – Cesty hrdinov SNP (2014)
oraz przejście około 2500 km pustynnym łańcuchem gór Zagros w zachodnim Iranie (2014).
Wszystkie wyprawy robią wrażenie, wiele z nich
było pionierskimi w swojej formie, a dwie zostały
wyróżnione na gdyńskich Kolosach w kategorii
“Wyczyn Roku”.
Książka Supergana to osobista opowieść o pierwszym w historii samotnym przejściu Łuku
Karpat, o zmierzaniu się z samotnością, zmęczeniem i trudami wędrówki. To wspaniały zapis
walki z własnymi słabościami, obawami oraz
zbiór cennych refleksji, które towarzyszyły Łukaszowi podczas samotnej wędrówki. Lektura
obowiązkowa!
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