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Radość daje codzienne pokonywanie trudności,
drobne epizody składające się właśnie na podróż, na
działanie.
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Esja - góry Reykjaviku
Co powiesz na cztery pory roku w przeciągu 15
minut? Deszcz, ostre słońce, a po chwili opady
śniegu i porywisty wiatr. Taka pogoda wcale nie
należy tu do rzadkości.
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Pewnie nigdy tu nie traficie. Chociaż miejsce nie
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OD REDAKCJI
Zastanawiacie się czasami dlaczego podróżuje-

przestrzeniach, ale o przestrzeni, gdzie czas

cie lub marzycie o nowej wyprawie? Co pcha Was

stanął w miejscu, a większość mieszkańców żyje

w kierunku nieznanego, co podpowiada kolejny

w obozach dla uchodźców. To nie jest miejsce dla

kierunek?

podróżnika szukającego tylko miłych uczuć

To pytanie, na które można by odpowiedzieć

i emocji, dla podróżnika, który za cel postanowił

jednym zdaniem, ale też można pokusić się o

sobie przywiezienie pięknych zdjęć … To zderzenie

napisanie kilku tomów wyjaśnień. Jedno jest

z trudną rzeczywistością. Bartek mierzy się z nią,

pewne - co człowiek, to inna odpowiedź. Być

a opisom jego podróży bliżej do Kapuścińskiego

może inna w przypadku każdej podróży lub

niż typowej relacji z podróży. Co jest motywacją

nawet na kolejnych jej etapach. Większość z nas,

Bartka? Doświadczenie miejsc, czasu, przestrze-

podróżujących, wciąż się przecież rozwija, po-

ni jakich doświadcza niewielu? Chęć przekaza-

szukuje swojej drogi, docieka sensu życia, wciąż

nia doświadczenia, nagłośnienia życia w nie-

pyta …

mal odciętym od świata miejscu? Oceńcie sami.

Skąd ten filozoficzny wstęp? Dlatego, że 7 numer
magazynu obfituje w takie właśnie emocje, chwile

Łukasz Supergan podróżujący samotnie, zmagają-

refleksji. Zetkniecie się z tekstami, które nie niosą

cy się z długimi przejściami (góry Zagros, łuk Kar-

prostych odpowiedzi na pojawiające się pytania,

pat) w wywiadzie zdradzi Wam swoje motywacje,

ale raczej mnożą kolejne …

podzieli się podróżniczymi inspiracjami. Dlacze-

Dlaczego podróżujemy? Pytając autorów, którzy

go samotnie? Dlaczego tak długie wyprawy? Co

współpracowali z nami przy najnowszym nu-

pomaga mu znieść trudy długich wędrówek?

merze, nie otrzymalibyście prostych odpowiedzi.

Dlaczego ważniejsze jest tu i teraz, sam proces, a

Odnajdziecie je w zdaniach, które na dłużej przy-

niekoniecznie cel? Warto poznać odpowiedzi na te

kują Waszą uwagę , a czasami pomiędzy nimi …

pytania. Na deser pozostaną dwie zupełnie różne
opowieści: gorąca Kuba i chłodna Islandia.

Bartek Sabela wprost z Sachary Zachodniej pisze

Widziane

o miejscu zapomnianym przez świat. Nie pisze

zazwyczaj. Łukasz Czuba pokazuje, że Islan-

jednak o budzących podziw saharyjskich

dczycy podobnie jak mieszkańcy Kapszta-
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różnych
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niż

du mają swoją Górę Stołową. Wprawdzie bez
kolejki linowej na sam szczyt, ale wymagającej jak niektóre szczyty tatrzańskie. Zimnej, deszczowej ale przez to bardziej interesującej, bo dającej więcej satysfakcji, wyzwań … ?
Z kolei w kubańskiej opowieści Piotra Tomzy
spojrzymy na Kubę przez pryzmat przeszłości
i … trzciny cukrowej. Być może to ostatni czas, by
zobaczyć Kubę „nieśmiertelnych braci rewolucjonistów”? Bo przecież Kuba i USA w kwietniu po pięćdziesięciu latach wznowiły stosunki
dyplomatyczne. Czy trzcinę zastąpią turyści?
Czas pokaże …
Zespół Globtroter.pl
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Kiedy ruszam w drogę, wszystko to ze mnie opada. Wiem, że nic już nie zrobię lepiej, że
przygotowałem się tak dobrze, jak potrafiłem i teraz idę, zdany na własne siły...

szlaku Karpat Słowackich – Cesty hrdinov SNP
(2014) oraz przejście około 2500 km pustynnym
łańcuchem gór Zagros w zachodnim Iranie (2014).
To wszystko robi wrażenie!

Wciąż w drodze
Łukasz Supergan, jak sam mówi o sobie, nie
uważa się za podróżnika, choć od kilku lat żyje
od jednej wyprawy do kolejnej. Nie rości sobie
praw do określenia fotograf, mimo że świetnie
radzi sobie z zamykaniem w kadr tego, co wokół.
Dokonania Łukasza Supergana nie są już tak
skromne jak on sam: wyprawa Łukiem Karpat
(2004), podczas której przeszedł 2200 km w 93
dni, wynik ten poprawił kilka lat później na 65 dni,
przejście przez 13 alpejskich czterotysięczników
w czasie 28 dni (2009), przejście 4000 km z
Warszawy do Santiago de Compostela (2013),
zimowe przejście 841-kilometrowego głównego
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- Łukaszu, gratuluję wydania interesującej książki! Dzięki jej lekturze można niemal poczuć się
towarzyszem Twojej podróży …, chociaż jak wiemy preferujesz samotne wędrówki. Zdradź na
początku dlaczego wybierasz samotność w podróży?
Myślę, że leży to po prostu w mojej naturze. Nigdy nie byłem zwierzęciem towarzyskim i dużo
czasu spędzałem, i spędzam, samotnie. Moje
przygody z podróżami i górami zaczynałem w
towarzystwie innych, ale skończyło się na samotnym przemierzaniu świata. Taki sposób
najbardziej do mnie pasuje, daje czas na refleksję, obserwacje, daje najwięcej wolności.
- Nietrudno też zauważyć, że pociąga Cię
podróżowanie pieszo, dlaczego właśnie w taki
sposób?

Zaczęło się od wędrówek po polskich górach,
w które trafiłem z mamą i dużym kręgiem jej
znajomych. Pamiętam do dziś nasze pierwsze
wyjście w Beskid Sądecki, w środku mroźnej
i śnieżnej zimy, w warunki, na które nie byliśmy
przygotowani. Dystanse między schroniskami, które dziś przeszedłbym w ciągu 3-4 godzin,
zajmowały nam wówczas cały dzień. To była
ostra szkoła gór, pierwsze doświadczenie ich
siły, tego, że to one dyktują warunki. Potem
zaczęły się częste wyjazdy w Tatry, które do dziś
są górami, które odwiedziłem najwięcej razy. Dopiero w okolicach matury trafiłem w Bieszczady
i po pobycie w nich zacząłem wędrować sam.
Odkryłem wówczas to poczucie wolności, które
daje samodzielna droga. W tej chwili to Bieszczady i Beskid Niski są górami, do których wracam
najczęściej.
- Co napędza Cię w podróży, jak radzisz sobie z kryzysami? Czy masz jakiś sprawdzony patent ma problemy (techniczne, emocjonalne) które pojawiają się podczas drogi?
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Wciąż w drodze

Przede wszystkim, gdy leje deszcz, jest trudno
i nie mam jedzenia mówię sobie, że „przecież
bywało gorzej”... A tak serio - stopniuję trudności. Nie wyruszyłbym na wędrówkę w odległe
góry, na przykład w Azji Centralnej, nie mając
wcześniejszych doświadczeń z Polski. Drugim,
który stosuję w długich trasach, jest nieprzywiązywanie się do celu, który czeka w perspektywie tygodni czy miesięcy, ale skupienie
się na odcinku, który mogę przejść w 5 dni, może
tydzień. Wyznaczenie sobie takie małego celu
dużo bardziej motywuje, niż ten odległy o setki
czy tysiące kilometrów. Odkryłem też, że siły
dodają mi spotkania z ludźmi. To paradoks, bo
przecież świadomie decyduję się na samotną
wędrówkę, prawda? A jednak dużego kopa psychicznego daje mi na przykład noc spędzona pod
czyimś dachem, a nawet krótka rozmowa, życzenia dobrej drogi z ust kogoś, kogo właśnie spotkałem. Mały gest, który pozwoli mi iść z bardziej
podniesioną głową przez kolejne godziny czy dni.

ZAPYTAŁA I ZAPISAŁA: Agnieszka Bonar
miejsca. Peter Habeler, austriacki alpinista, który
wszedł bez tlenu na Everest, napisał książkę zatytułowaną „Celem jest szczyt”. I pewnie tej filozofii
hołdowałem na przykład 11 lat temu, podczas
przejścia Łuku Karpat. Po ostatnim przejściu gór
Iranu coraz bardziej odchodzę od tej filozofii, a
za swojego mentora uważam raczej innego alpinistę Steve’a House’a, który napisał „nie sukces
jest ważny, ale droga do niego”. Na szczycie czy
na końcu drogi nie czeka żadne oświecenie. W

Iranie zbyt mocno skupiłem się na tym, by po prostu dojść do końca drogi i gdy tam dotarłem, nie
czułem radości. Radość daje codzienne pokonywanie trudności, drobne epizody składające się
właśnie na podróż, na działanie. Od tamtej pory
postanowiłem, że skupiać się będę bardziej na
tym, co tu i teraz, na procesie, zamiast na odległym celu, który jest tylko drogowskazem.
- Co popycha Cię do planowania kolejnych

fot. Ł.Supergan

- Mam wrażenie, po wpisach na Twoim blogu,
że jesteś osobą skupioną na procesie, na drodze,
a nie bezpośrednio na efekcie końcowym.
Zgodzisz się z tym?
I tak, i nie. Gdy zaczynałem moją przygodę z górami i podróżami po świecie – w sumie jeszcze niedawno – powiedziałbym, że celem jest dla mnie
przejście jakiejś trasy, dotarcie do konkretnego
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Warto podróżować dla siebie i w samotności rozliczać się z tego, co się zrobiło.
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wypraw - ciekawość świata, ludzi czy raczej
niewyjaśniona potrzeba poukładania pewnych
rzeczy w sobie w trakcie długiego, samotnego
marszu?
Obie te rzeczy, wewnątrz i na zewnątrz mnie, są
ważne. Nie potrafiłbym powiedzieć, która jest
ważniejsza. Obie dzieją się równolegle i nie potrafię ich rozdzielić. Jest we mnie taka typowa
ciekawość świata, próba sprawdzenia co jest
dalej, co jest za zakrętem drogi. Podróż to jednak
także zderzenie samego siebie z innym, oswajanie tej inności i zdawanie sobie sprawy z tego,
że to co „inne” niekoniecznie musi oznaczać
„wrogie” - to lekcja pokory, którą odbieram z
każdej podróży.
- Czytając Twoją książkę mamy okazje poznać
Ciebie i Twoje podróże nie tylko od strony organizacyjnej, mamy również wgląd w Twoje emocje,
przemyślenia … Przyznaję, że czasami podczas
czytania pojawiało się pytanie - co było dla Ciebie trudniejsze - ogarnięcie organizacyjnej, technicznej strony projektu czy właśnie poradzenie sobie z emocjami, uczuciami które pojawiały
się podczas długiej podróży?
Kiedy zaczynam planować jakąś drogę, siłą rzeczy trudniejsza jest ta techniczna część, związana ze skompletowaniem sprzętu, planowaniem
trasy i nawigacji, zaopatrzeniem, przewidywa-
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niem sytuacji awaryjnych. Przez każdą
wędrówką spędzam tygodnie, jeśli nie miesiące,
nad takimi sprawami, zależnie od tego, jaki cel
wybieram. Kiedy ruszam w drogę, wszystko to
ze mnie opada. Wiem, że nic już nie zrobię lepiej,
że przygotowałem się tak dobrze, jak potrafiłem
i teraz idę, zdany na własne siły i pomysłowość.
No i czasem także pomoc innych. Wtedy problemem są sytuacje kryzysowe, trudności jakie stawia droga. Z emocjami jakie się pojawiają
nie mam kłopotu, pomaga mi chyba to, że na co
dzień jestem raczej (raczej, ale nie zawsze!)
spokojny. Pomaga mi też możliwość przelewania tego, co przeżyłem na papier – z każdej
dużej wędrówki wracam ze stertą notatek, które
wykorzystuję później w książce, na blogu, w
artykułach.

ska takie utrzymywały się nie dzięki ustalonemu
z góry cennikowi, ale dobrowolnym wpłatom od
gości. Sam jestem wolontariuszem w organizacji
ekologicznej, ale dopiero gdy samemu doświadczyłem pomocy innych, zobaczyłem z całą jaskrawością, o ile lepszy mógłby być świat, gdyby
zamiast ekonomii pieniądza, opartej na relacji
„klient-sprzedawca”, wprowadzić relację opartą

fot. Ł.Supergan

- Wspomniałeś kiedyś o tzw. „ekonomii daru”.
Możesz to przybliżyć naszym czytelnikom? Jak
to odczuwasz w kontekście podróży?
Odczułem to mocno w mojej najdłuższej drodze,
prawie 4 miesiące przez Europę i 4000 kilometrów z Warszawy do hiszpańskiego Santiago
de Compostela. Na całym tym szlaku doświadczałem bezinteresownej opieki innych ludzi.
Szczególnie widać to w Hiszpanii, gdzie zdarzało
mi się trafiać do schronisk prowadzonych przez
wolontariuszy, ludzi, dających siebie i swoją pracę innym, bez żadnego wynagrodzenia. Schroni-

… siły dodają mi spotkania
z ludźmi.
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na bezinteresownej pomocy. To właśnie nazwałem „ekonomia daru”, a szlak do Santiago był
dla mnie żywym przykładem, że mogłaby ona
działać.

nie myśleć w podróży o nagrodzie, którą może
ona przynieść. To pozbawiłoby całą przygodę
znaczenia. Warto podróżować dla siebie i w samotności rozliczać się z tego, co się zrobiło.

- Czytając Twoją książkę oraz wywiady z Tobą
odnosi się wrażenie, że jesteś bardzo dojrzały emocjonalnie, nie tylko jako człowiek, ale
również jako podróżnik. Czy zawsze tak było, że
cele nie były dla Ciebie czymś za czym goniłeś,
czy raczej z czasem zmieniło się Twoje postrzeganie tego typu rzeczy?

- Kto Cię inspiruje jeśli chodzi o podróże? Komu
kibicujesz w świecie podróżników?

Eee, chyba aż tak dobrze nie jest, cały czas pracuję nad sobą. Raczej zmieniło się to z czasem, w
ciągu minionych 5 lat. Ale to droga, która nigdy
się nie kończy.

Kibicuję każdemu z moich znajomych i nieznajomych, którzy robią fajne rzeczy i są fajnymi
ludźmi. Niektórzy z nich są dla mnie inspiracją,

czasem pomagamy sobie wzajemnie. Paradoksalnie moją największa inspiracją są jednak nie
podróżnicy, ale dwaj alpiniści: Wojciech Kurtyka i wspomniany już przez mnie Steve House.
Za podejście do wspinania i robienie tego w
doskonałym stylu, przy użyciu minimalnych
środków technicznych. Innym człowiekiem, którego dorobek szanuję, jest Alan Watts,
amerykański filozof, nauczyciel buddyzmu zen,
którego rozważania na temat kultury i rozwoju
osobowości bardzo cenię. Grono skromne i pozbawione medialnych nazwisk :)

fot. Ł.Supergan

- Nie mogę nie zapytać wprost - jak ważne są dla
Ciebie wyróżnienia, nagrody?
Mają znaczenie wizerunkowe. Nie czarujmy się,
prawie każdy chce, by doceniano jego wysiłek
i osiągnięcia, i ja też nie jestem na to obojętny.
Każde wyróżnienie to dowód uznania jakiejś
szerszej grupy ludzi lub czytelników. Coś takiego
pokazuje, że to, co opowiadam lub piszę ma sens,
że jest sens dzielić się swoimi doświadczeniami.
Nie wierzę natomiast, że jakakolwiek nagroda
zrobi ze mnie lepszego człowieka czy sprawi, że
będę bardziej świadomie podróżował. Staram się
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Podróż to (…) zderzenie samego siebie z innym, oswajanie tej inności …
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- Jakie wyprawy zrobiły na Tobie największe
wrażenie?

fot. Ł.Supergan

W ostatnich latach inspirowały mnie wyprawy
w małych grupach lub samotników: Piotrka
Strzeżysza rowerem przez obie Ameryki, Krzyśka Suchowierskiego rowerem przez zimową
Jakucję, w najbliższym czasie będzie to natomiast Wielki Szlak Himalajski Asi Lipowczan
i Bartka Malinowskiego.
- I oczywiście pytanie na koniec. Kiedy i dokąd
wyruszasz w najbliższym czasie?
Lipiec i sierpień zamierzam spędzić w
Pirenejach, przechodząc 800 kilometrów
przez całą długość tych gór. Trasa ta zajmuje około 5 tygodni, ale dam sobie więcej czasu i chce iść spokojnie, bez pośpiechu. I oczywiście na lekko oraz z notatnikiem pod ręką.
Dziekuje za rozmowę.

… postanowiłem, że skupiać się będę bardziej na tym, co tu i teraz...
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ARTYKUŁ

Esja - góry
Reykjaviku
Co powiesz na cztery pory roku w
przeciągu 15 minut? Deszcz, ostre
słońce, a po chwili opady śniegu
i porywisty wiatr. Taka pogoda wcale
nie należy tu do rzadkości.

fot. Ł.Czubak / Widok z U00deverfellshorn (780 m n.p.m.) - najpopularniejszego szlaku Esji
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Esja - góry Reykjaviku

AUTOR: Łukasz Czubak

Esja - góry
Reykjaviku

fot. Ł.Czubak

Reykjavik to metropolia. Całe 120 tysięcy mieszkańców, 1/3 narodu. Ale wystarczy odjechać 10
kilometrów od centrum, by znaleźć się w górach.
Surowych, wyjątkowych, zaskakujących. Będących ulubionym celem wycieczek mieszkańców
islandzkiej stolicy.
Nazywane są “miejskimi górami”. W Reykjaviku widać je praktycznie z każdego miejsca.
Najciekawiej prezentują się jednak z 73 metrowej
wieży kościoła Hallgrimskirkja, którego architektura wzorowana jest na blokach zastygłej
lawy. Spoglądasz w dół, na kolorowe, typowo
skandynawskie domki, równe ulice, pomnik
odkrywcy Ameryki Leifa Erikssona; potem dalej,
na wybrzeże, dostrzegasz stojące w porcie statki, kilka samotnych wieżowców pretendujących do miana islandzkich drapaczy chmur; wreszcie przenosisz wzrok na spokojną taflę zatoki.
I nagle, z poziomu zero, wyrasta pionowa ściana.
Polarna wersja Ayers Rock. Pokryta śniegiem,
niegościnna, zanurzona w chmurach. Dynamicznie wznosząca się nad wody oceanu. I kiedy
chmury rozgania nagle powiew wiatru, dostrze-
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Pierwszy etap wędrówki
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gasz płaski niczym stół wierzchołek. Rozświetlony promieniami słońca, jasny. Wydaje się, że tam
na górze, jest cieplej i słoneczniej, niż tu, w mieście. Ale to tylko złudzenie. Gra światła odbijającego się od wulkanicznych skał. To one sprawiają, że wschodnia część pasma - Móskarðshnúkar, zawsze wygląda jakby świeciło tam
słońce. Ale nie daj się zwieść mirażowi, nawet
jeśli pogoda jest słoneczna, u góry przyda się
coś ciepłego. Na rozległej równinie zwykle wieje
wiatr.
W górskiej skali, Esja jest niewielka. Ma nie
więcej niż 20 kilometrów długości. Sięga niecałe 1000 metrów nad poziom zatoki. Ale robi
wrażenie. Budzi ciekawość. Wystarczy wsiąść w
miejski autobus i po dwudziestu minutach zadzierasz głowę wypatrując ścieżki wijącej się
pośród bazaltowych słupów lawy. Jesteś w
górach, które odbiegają charakterem od wszystkiego co do tej pory miałeś okazję widzieć w
Europie.
Najpopularniejsze wyjście na szlak znajduje się
w miejscu zwanym Mogilsa. Jest tu parking,
niewielka restauracja i informacyjne tablice, z
których wyczytamy, że góry powstały prawdopodobnie podczas wczesnego okresu zlodowacenia, około 2,5 miliona lat temu. Najwyższym
ich punktem jest Habunga, wznosząca się na 914
m n.p.m., a ich nazwa pochodzi prawdopodobnie
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z języka celtyckiego, od irlandzkich osadników,
którzy jeszcze przed Wikingami zawitali na
“wyspę lodów”.

AUTOR: Łukasz Czubak
fot. Ł.Czubak

Wysokość, na którą wznosi się Esja wydaje się
niewielka, lecz nie daj się zmylić. Na szlak wychodzimy praktycznie z poziomu morza, a 1000
metrów w islandzkich górach, spokojnie można przyrównać do tatrzańskiego dwutysięcznika. Tyle, że bardziej wieje. No i pada. A nawet
jeśli jeszcze nie pada, to pewnie prędzej czy
później będzie. Bo na Islandii pogoda zmienia
się gwałtownie. Jak gwałtownie? Co powiesz na
cztery pory roku w przeciągu 15 minut? Deszcz,
ostre słońce, a po chwili opady śniegu i porywisty wiatr. Taka pogoda wcale nie należy tu do
rzadkości.
Wszystkie te czynniki nie odstraszają jednak
turystów. Esja to idealne góry, by rozpocząć
przygodę z Islandzkim outdoorem. I jako jedne
z nielicznych, które miałam okazję odwiedzić,
dość dobrze znakowane. Piszę dość, bo znakowanie tutejszych szlaków, odbiega od standardów do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w polskich górach. Na Islandii ludzie wiedzą jak
poruszać się w trudnym terenie, są do tego
przyzwyczajeni. Każdego dnia radzą sobie z ekstremalnymi warunkami. Dlatego większość
szlaków ma jedynie symboliczne oznaczenia - niewysokie drewniane słupki, kamienne

Przed nami rośnie Mordor
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AUTOR: Łukasz Czubak

kopczyki, czy po prostu wydeptana ścieżka, to
wszystko na co może liczyć turysta. W Esji jest
odrobinę lepiej, choć również przyda się podstawowe pojęcie o orientacji w terenie.

fot. Ł.Czubak

Þverfellshorn (780 m n.p.m.), do którego prowadzi najpopularniejszy szlak, jest prawdopodobnie najbardziej odwiedzanym z islandzkich szczytów. Tym, czym dla wysportowanego Szkota wbiegnięcie na Ben Nevis, a dla Polaka zdobycie Kasprowego, tym dla Islandczyka weekendowa przechadzka na wspomniany
wierzchołek (albo przejażdżka, bo zdarzają się tu
również wycieczki wszechobecnych na Islandii jeepów 4x4). Jak na niewielki kraj, ludnością
bliski Katowicom, piechurów i biegaczy jest tu
naprawdę sporo. I nie sprawiają wrażenia, jakby trasa była dla nich jakimś większym wyzwaniem. W tamtym roku został zresztą pobity biegowy rekord. Jeden z zawodników pokonał trasę
na szczyt 10 razy z rzędu, biegając bez przerwy
tam i z powrotem przez 10 godzin i 43 minuty.
A przecież wcale nie jest tu tak prosto. Przynajmniej na ostatnim podejściu.
Zaczyna się niewinnie, to fakt, leniwy spacer
wśród szkółki karłowatych drzewek, których
zadaniem jest wzmocnienie wulkanicznego
podłoża. Widoki przypominają te znane z gór
Szkocji czy Irlandii. Szemrzący strumień, mostek, szeroka ścieżka wyznaczona przez równo
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Ostatnie podejście przed szczytem
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AUTOR: Łukasz Czubak
fot. Ł.Czubak

ustawione kamienie. Ludzie z psami, rodzice z
dziećmi, starsze osoby. Idealna trasa na sobotnie
popołudnie.
Ale z każdym metrem krajobraz zaczyna się
zmieniać. Kolejny etap - oznaczony na mapie
dwoma ikonkami górskiego buta - to już typowo
górskie podejście. Robi się coraz bardziej surowo
i dziko. Wędrujemy wśród samotnych wulkanicznych kamieni, kępek szarzejącej trawy, a ścieżka staje się coraz bardziej niewyraźna bawiąc się
z nami w chowanego. Przed nami rośnie Mordor.
Czarna, pionowa ściana Esji, niczym grzebień
wyrastający z porośniętego mchem zbocza. Nie
wydaje się, żeby miało być łatwiej.
Co mniej zdeterminowani piechurzy zatrzymują się w miejscu zwanym Steinn - Kamień. Choć
to ledwie 605 metrów nad poziomem morza, to
można już sobie wyobrazić namiastkę widoków,
jakie czekają nas na szczycie. Panorama staje
się coraz bardziej rozległa, obejmując ocen, wody
zatoki, Reykjavik i wynurzające się zza horyzontu białe szczyty gór. Od tego punktu zaczyna się
szlak znakowany 3 ikonkami butów. Odcinek
zdecydowanie dla sprawniejszych piechurów.

Kistufel (843 m n.p.m.) widoczny ze szlaku
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Wąska ścieżka prowadzi wpierw tuż przy
pionowej ścianie wulkanicznych kamieni, by
po chwili zniknąć i pozostawić nas sam na sam
ze zdziwieniem. To tam? Na górę? Po głazach?
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I faktycznie, zza skał wyłania się łańcuch, jeden,
drugi. Chwytamy się metalu, asekurujemy przy
skale. Rozpoczyna się niezbyt długa, lecz całkiem
wymagająca wspinaczka na wierzchołek.
A tam, zaskoczenie. U góry rozległa równina
przypominająca arktyczną pustynię. Nie ze
względu na śnieg, ten od czerwca występuje tu wyłącznie na zboczach i w mniej nasłonecznionych miejscach, lecz ze względu na
roślinność, a raczej jej brak. Jedyna flora to zielone plamy mchu, niczym dywaniki frotte
rozłożone między wulkanicznymi kamieniami.
Podłoże wydaje się twarde, pewne. Ale gdy tylko stawiasz krok, od razu zapadasz się po kostki. Trzeba skakać z kamienia na kamień, by nie
zanurzyć się w warstwie wulkanicznego tuffu.
Tak jakby pod spodem, góry były miękkie, a jedynie z zewnątrz chroniła je gruba warstwa wulkanicznych skał.
Na horyzoncie majaczy kupa ułożonych w piramidkę kamieni. To prawdopodobnie Habunga,
najwyższy punkt Esji. Dzieli nas od niej jakieś
3 kilometry. Przynajmniej na to wskazuje róża
wiatrów wyryta na metalowej płycie znaczącej
Þverfellshorn, szczyt który właśnie zdobyliśmy.
Ale przeraźliwy wiatr od oceanu skutecznie
zniechęca do dalszej wędrówki. Zresztą widok na
rozłożony nad zatoką Reykjavik i góry znaczące
horyzont, w pełni rekompensują wysiłek. Nic
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AUTOR: Łukasz Czubak

dziwnego, że Esja to ulubiony szlak biegowy
mieszkańców islandzkiej stolicy. Chociaż jest
tu pusto i surowo, to każdy kamień zasługuje na
uwagę. Któż nie chciałby uciekać w taki interior z miasta. Tym bardziej, gdy ma się go tuż za
rogiem.

Łukasz Czubak - Z wykształcenia politolog i socjolog reklamy, z zawodu copywriter w jednej ze śląskich
agencji kreatywnych. Po godzinach wsiada na rower,
pakuje plecak lub poszerza horyzonty w górach. A potem
siada i pisze. Zwykle na blogu MountainTravelBike.com.

fot. Ł.Czubak

Wierzchołki Esji to kamienisty płaskowyż porosnięty przez mech
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Unión de
Reyes. Kuba
w pigułce
Pewnie nigdy tu nie traficie. Chociaż miejsce nie należy do trudnodostępnych, nic z tych rzeczy. Po prostu: nie bardzo jest po co. Wszystko, co
miało się tu wydarzyć, już się zdarzyło.

fot. G. Dudka
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Unión de Reyes.
Kuba w pigułce

AUTOR: Piotr Tomza
fot. G.Dudka

Pewnie nigdy tu nie traficie. Chociaż miejsce
nie należy do trudnodostępnych, nic z tych
rzeczy. Po prostu: nie bardzo jest po co. Wszystko, co miało się tu wydarzyć, już się zdarzyło.
Pozostało trwanie. I rozkoszowanie się czasem.
Dokładnie takich słów używa Radek (no, może
jego hiszpański nie jest podręcznikowy, ale
mniejsza o to), gdy policjanci wypytują nas, co tu
robimy.
- Disfrutamos del tiempo! Rozkoszujemy się
czasem!
Mamy przed sobą funkcjonariuszy na służbie, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w
kraju, będącym – jakby nie było – dyktaturą.
Nie, wcale nie wyglądają groźnie. Patrzą na nas,
jakby zastanawiali się, czy na pewno mówimy
prawdę, ale samą odpowiedzią nie wydają się
zaskoczeni. W końcu, kiwając głowami ze zrozumieniem, wsiadają do radiowozu i odjeżdżają.
Jest ciepły wieczór. Początek grudnia. Popijając i popalając, siedzimy na ławce w centrum
Unión de Reyes. Na Kubie.
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Zbyt dużo dzieje się w tym z pozoru sennym mieście, żeby je tak od razu opuszczać.
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Boom.
Sto lat temu życie tutaj musiało wyglądać
zgoła inaczej. Szybciej. Głośniej. Wyobrażam
sobie wiszące nad miastem kłęby pary i prawie
słyszę odgłos syreny pociągu. Tory mogę nawet
dostrzec – zostały do dzisiaj. Zastanawiam się,
czy kiedykolwiek w życiu widziałem szerszy
przejazd kolejowy, który też byłby niestrzeżony.
Nie pamiętam.
Założone w połowie XIX wieku osiedle, prawa
miejskie uzyskało w 1879 roku. Swoją doskonałą
lokalizację, „w połowie drogi”, wykorzystało,
gdy na Kubie zaczął się boom: cukrowniczy i –
właśnie - kolejowy. Znajdujące się mniej niż sto
kilometrów na wschód od Hawany, ledwie trzydzieści kilometrów od położonego na północnym
wybrzeżu wyspy portu Matanzas i tylko nieco
ponad sto pięćdziesiąt kilometrów na zachód od
Santa Clary, Unión de Reyes stało się kluczowym
węzłem transportowym dla środkowej Kuby. W
mieście łączyło się aż sześć linii kolejowych, a
znaczenie handlowe ośrodka było na tyle duże,
że, choć Unión liczyło nie więcej niż kilkanaście
tysięcy mieszkańców, w 1919 roku swój oddział
założył tu The National City Bank of New York.
Takie to były czasy.
Po wyzwoleniu się z podległości Hiszpanii, w
1902 roku formalnie niezależna Kuba stała się
faktycznym protektoratem Stanów Zjednoczo-
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AUTOR: Piotr Tomza
fot. G.Dudka

Sto lat temu życie tutaj musiało wyglądać zgoła inaczej. Szybciej. Głośniej.
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AUTOR: Piotr Tomza
fot. G.Dudka

Jorge, baseballista-idealista (…) uczy podstaw ukochanej dyscypliny
dziatwę w Matanzas
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nych. Z deszczu pod rynnę? Zależy dla kogo.
Dla bogatych zaczęła się bonanza. Pociągi zatrzymujące się w Unión de Reyes przewoziły setki ton trzciny cukrowej. Plantatorzy, właściciele cukrowni i kredytujące
ten biznes banki zarabiali grube miliony.
Ale przecież nic nie trwa wiecznie.
I nie jest też tak proste, jak mogłoby się wydawać.
Rewolucja lat pięćdziesiątych, owszem, radykalnie
zmieniła
stosunki
własności,
amerykańskie embargo też nie pomogło nowej,
socjalistycznej gospodarce, ale do ostatniej
dekady XX wieku jeszcze jako tako to wyglądało.
Dopiero upadek bloku radzieckiego i co za tym
idzie odcięcie dotychczasowych rynków zbytu w połączeniu z załamaniem się cen cukru
na światowych rynkach sprawiły, że po trzcinowym interesie zostało tylko wspomnienie.
I te tory.
Tyle że pociągi nie bardzo mają już co wozić.
Do Unión de Reyes wjechaliśmy więc na rowerach.
W niewoli stereotypów.
Nie, żeby stanowiło to jakiś problem. Droga prowadząca do miasta od zachodu jest naprawdę
piękna. Skręcająca łagodnym łukiem, ponad
kilometrowa aleja, którą z obu stron ocieniają
dorodne palmy. Karaiby jak na pocztówce.
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fot. G.Dudka

Starsza pani (…) chociaż milczy, sprawia
wrażenie, jakby ze wszystkich bawiła się
tu najlepiej
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I jak tu nie wierzyć stereotypom?
Choć po prawdzie w Unión de Reyes zatrzymujemy się z powodów bardziej prozaicznych
niż estetyczne. Jednemu z nas zepsuł się rower i
na gwałt potrzebujemy mechanika. Skąd możemy wiedzieć, że znajdziemy artystę?
Jego warsztat mieści się w bananowym gaju
(z drzew zwisają pełne kiście), a on sam należy
do tego rzadkiego gatunku ludzi, którzy mało
mówią, słuchają i dużo robią. Za naprawę skomplikowanej awarii oraz generalny przegląd pozostałych maszyn bierze od nas równowartość
trzech złotych. Chyba wtedy stwierdzamy po
raz pierwszy, że zaczyna nam się tutaj podobać. Za chwilę nie mamy już co do tego żadnych
wątpliwości.
Po drugiej stronie torów trwa fiesta: koncert grupy Afro Cuba w Parque de la Rumba.
I znowu – jak w takich okolicznościach obalić
obiegowe sądy, że Kubańczycy tańczą i śpiewają
na ulicach? Tańczą – i to jak! Śpiewają – również.
A do tego jest tu jeszcze jakiś fantazyjnie ubrany facet, trzymający na ramieniu sokoła.
Zbyt dużo dzieje się w tym z pozoru sennym
mieście, żeby je tak od razu opuszczać.
W cafeterii II kategorii (klasyfikacja państwowa) zamawiamy tortillę z mortadelą. Uśmiech,
który rzuca nam ubrana w czarną spódnicę i białą
bluzkę kelnerka (co prawda spod lekko sypiącego się wąsa, ale – uwierzcie – nie ma to wielkiego znaczenia), sprawia, że nawet wszech-

AUTOR: Piotr Tomza
obecne muchy, które gęsto obsiadają ladę, talerze oraz dystrybutor ze słodkim jak ulepek
refresco, wydają się tutaj na swoim miejscu.
Jest gorąco. Hałaśliwie obracające się łopatki wiatraków zmieniają w tej kwestii naprawdę
niewiele.
Znajdujemy malownicze miejsce na nocleg
na łące za miastem, odświeżamy się w płynącej
nieopodal rzece San Andrés i zastanawiamy
się, co zrobić z tak obiecująco rozpoczętym wieczorem.
Nowa trzcina
No więc najpierw ta wspomniana już wcześniej
ławka na skwerze. Ale w jaki sposób z czasem
impreza przenosi się na stację benzynową? Może
ktoś nas zaprasza, a może idziemy tam sami
wiedzieni instynktem? Grunt, że nagle znajdujemy się w centrum wydarzeń. Nie przestając rozkoszować się czasem.
Kogo tu nie ma?
Jest Guillermo, z zawodu masarz, producent
szynki, władający płynnie angielskim (pozostało mu to z czasów, gdy pracował w Varadero),
z portfelem tak zasobnym (ktoś w końcu płaci za
te kolejne butelki rumu), że od razu widać, że nie
zasila go państwowa kasa.
Jego kuzyn o potężnej głowie i sylwetce jakby
stworzonej do tego, by ochraniać rodzinne interesy w ciemnych zakamarkach czarnego rynku.
Jest też Jorge, baseballista-idealista, który
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po tym, jak zakończył swoją karierę, uczy podstaw ukochanej dyscypliny dziatwę w Matanzas (a że jest nauczycielem z powołania, nam
również nie oszczędza paru wskazówek – jako
rekwizyty: zakrętka od butelki, pudełko papierosów, plastikowy kubek oraz sama butelka).
Jakiś facet w czerwonej, obcisłej koszulce z wydrukowanymi na niej wielkimi literami: FBI.
Jest dziewczyna, od pół roku rozwódka,
nie pozostawiająca wątpliwości, że zamierza korzystać z dobrodziejstw stanu wolnego.
Przy stoliku obok natomiast Emmanuela. Starsza pani w żółtej sukience, sandałach i skarpetach,
która, chociaż milczy niemal przez cały wieczór,
sprawia wrażenie, jakby ze wszystkich bawiła
się tu najlepiej (a poza tym pomaga mi naprawić
zapalniczkę, dzięki czemu i ja nie narzekam).
Jest też kot.
Wszystko i wszyscy na raz. Stacja. Już nie kolejowa, lecz benzynowa, a jednak wciąż splatająca
koleje. Na tę jedną noc zatrzymane tu, w jednym
miejscu, różne warianty kubańskiego losu.
A do tego my – obrzydliwi turyści. Nowa gałąź
gospodarki wyspy. Nowa trzcina.
Prezent.
Następnego dnia wypada 6 grudnia. Żeby kupić
mikołajkowy prezent dla syna, wybieram się do
księgarni. Półki może i nie uginają się od nowości, ale za to sklep otwarty jest od samego rana. No
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i w ogóle – jest księgarnia w tak małej mieścinie
(Unión de Reyes liczy dziś ok. czterdziestu tysięcy mieszkańców). Oglądam (bo przecież nie
czytam, mój hiszpański jest młodszy nawet od
mojego dziecka), przeglądam, w końcu trafiam
na coś, co wydaje mi się idealnym podsumowaniem. Prezentem również. Opowieść o bohaterskim życiu Ernesto Guevary i Camilo Cienfuegosa z pięknymi ilustracjami.
Oprócz tego biorę jeszcze komiks. Z grubsza:
na ten sam temat.

AUTOR: Piotr Tomza
fot. G.Dudka

Piotr Tomza - (ur. 1980), dziennikarz, redaktor serwisu
Kolosy.pl, autor dwóch wydanych w 2014 roku książek
- “Afryki Nowaka” i “Pokolenia Kolosów”, podróżował po
Europie, Afryce, Bliskim Wschodzie i Kubie, mieszka w
Krakowie.

Wszystko, co miało się tu wydarzyć, już
się zdarzyło. Pozostało trwanie.
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Wszystkie

Ziarna Piasku
Nie są Marokańczykami a ich kraj nie
jest częścią Maroka, choć wielu, zwłaszcza w Królestwie, chciałoby by było
inaczej. Nie są też najemnikami Algierii,
choć marokańska propaganda tak ich
właśnie przedstawia.

fot. B.Sabela / Widok na wschodnie dzielnice obozu Smara, w którym mieszka dziś blisko 60.000 uchodźców
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Wszystkie
Ziarna Piasku

AUTOR: Bartek Sabela
fot. B.Sabela

Nie są Marokańczykami a ich kraj nie jest częścią
Maroka, choć wielu, zwłaszcza w Królestwie,
chciałoby by było inaczej. Nie są też najemnikami Algierii, choć marokańska propaganda tak
ich właśnie przedstawia. Nie są terrorystami ani
przemytnikami, chociaż często słychać takie
opinie.
I przede wszystkim są, choć wielu twierdzi, że
obozy uchodźców saharyjskich w ogóle nie
istnieją. Mieszkają w nich już od czterdziestu lat.
Ponazywali je tak jak miasta, z których musieli uciekać przed marokańską inwazją w listopadzie 1975r. Setki kilometrów od ojczystej ziemi,
pośrodku algierskiej hammady jest inne El
Aaiun, inna Smara, inna Dahkla, Awserd i Bużdur.
W 1976r do obozów przybyło około 50.000 uchodźców. Obecnie ich liczbę szacuje się na 120.000
do 200.000, dokładna liczba nie jest znana. Tworzą
jedyne na świecie w pełni zorganizowane państwo na uchodźstwie, z systemem obowiązkowego szkolnictwa, opieki zdrowotnej, administracją
lokalną, ministerstwami, rządem i prezydentem.
Projekcja wymarzonej i na razie nieosiągalnej
przyszłości.
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Codzienność w haimie. Mecz reprezentacji Algierii zawsze gromadzi ludzi przed telewizorami
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Wojna na Saharze Zachodniej, między wojskami marokańskimi (w początkowej fazie także
mauretańskimi) a partyzantami Frontu POLISARIO trwała szesnaście długich lat. Nie przyniosła
rozwiązania konfliktu. W jej efekcie połowa
ludności uciekła do Algierii i żyje w obozach
uchodźców. Druga połowa żyje pod brutalną,
marokańską okupacją. W 1991r podpisano zawieszenie broni a ONZ wysłało na tereny Sahary
Zachodniej misję pokojową, której zadaniem
miało być przeprowadzenie referendum, w
którym lokalna ludność, Saharyjczycy, mogliby wybrać między niepodległością a integracją z Marokiem. Do dnia dzisiejszego referendum
nie zostało zorganizowane a Sahara Zachodnia
pozostaje ostatnią afrykańską kolonią.
***
Drobinki pyłu unoszą się w słupie popołudniowego światła. Tańczą jak świetliki na nocnym
niebie. Od czasu do czasu przeleci przez nie
jakaś zbłąkana mucha powodując niespodziewane wibracje, zaburzając spokój. Ale tylko
na krótki moment. Już za chwilę wróci wszystko
do normy, drobinki pyłu znów zwolnią, zastygną
jak gęsta mgła i powoli zaczną opadać. Pokryją
cienką warstwą mój notatnik, długopis i telefon.
Gdy przekładam kartki słyszę ich ostre skrobanie, czuję je w nozdrzach, gdy wciągam powietrze, skrzypią w zębach. Gdyby tak się nie
ruszać z pewnością przez rok albo dwa zasypały-
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by wszystko, zwracając odwiecznej pustyni każdy
centymetr tych domów, ulic, dywanów, śmieci,
zwierząt i ludzkich istnień. Takie Pompeje tylko
powolutku, po cichu, bez wrzasków, bez dramatycznych gestów, pogrążone w śnie.

AUTOR: Bartek Sabela
fot. B.Sabela

Te przelatujące muchy zaczynam nawet z czasem lubić. Przyjemnie smyrają w nos, to w rękę
czy polik. A przy tym zmuszają do jakiegoś ruchu, choćby niewielkiego, wyrywają z letargu
i przywracają do życia. Tu łatwo zastygnąć,
zostać, skamienieć na długie godziny, dni, lata.
Zwłaszcza w letnie upały, gdy słońce dyktuje warunki gry, przytłacza, przyciska, nie daje
wyboru i zmusza do ucieczki w sen.
Ktoś wchodzi, ktoś przychodzi, ktoś zapali papierosa, ktoś zaśnie, ktoś zaparzy herbatę. Przy
drzwiach kolekcja butów, sandałów i klapek czekających cierpliwie przed wysokim progiem.
Myślę sobie, że to ta herbata trzyma ich przy życiu.
Jak powietrze. Co by się stało gdyby im ją zabrać
z dnia na dzień? Odciąć jak kroplówkę, jak aparaturę podtrzymującą życie ciężko chorego? Czy
umarliby? A może wręcz przeciwnie, może wtedy
powychodziliby z namiotów, ruszyliby tabunami
ze swoich obozów, otrząśnięci ze skorupy wieloletniego marazmu i ruszyliby z czym kto ma
pod ręką wprost na marokańskie armaty, czołgi,
mury i pola minowe? Może zatrzymaliby się dopiero w Rabacie, otaczając pałac królewski i waląc

Kobiety w społeczeństwie saharyjczyków
cieszą się pełnym równouprawnieniem
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pustymi czajnikami w marmurowe trotuary?
Takie myśli mi przychodzą do głowy, gdy
dzielę z nimi tą codzienną, przeraźliwą, obozową nudę. Nudę niezawinioną, niechcianą.
Bo to przecież nie ich wybór. Co można robić
w obozach uchodźców? Na nieswojej ziemi,
z której nie można żyć? Tylko niewielka ilość
ludzi ma jakąkolwiek pracę lub zajęcie. To ci
pracujący w ministerstwach, szkołach, szpitalach, instytucjach czy organizacjach humanitarnych. Zarabiają nic bądź grosze, bo Saharyjska Republika nie dysponuje swoim budżetem,
jest utrzymywana przez Algierię. Pieniędzy na
pensje nie ma nawet dla wysokich urzędników
państwowych. Pracownik ministerstwa czy
szkoły zarabia 60-80 euro. Raz na trzy miesiące.
Dobrym wyjściem jest armia, choć żołnierze
nie dostają żołdu, to przynajmniej jest jedzenie
i ciekawe zajęcie. Pozostali nie robią nic, bo nie
ma co robić, w obozach nie ma pracy. Spotykam
tu dziesiątki młodych wykształconych ludzi, z
dyplomami uczelni algierskich, hiszpańskich.
Informatyków, prawników, inżynierów, którzy
nie mają żadnego zajęcia. Niektórzy zostają zagranicą, przysyłają pieniądze rodzinom, ale spora
część woli mieszkać w obozach, być ze swoimi.
Z tymi dyplomami wracają do obozów i czekają. Bo jeśli wszyscy młodzi stąd wyjadą to jaki
sens ma ich walka, słyszę w odpowiedzi. Zginą,
rozpłyną się po świecie, jest ich zbyt mało. Więc
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Posterunek wjazdowy do obozu Smara, największego z obozów w Tindouf
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wracają. Kto zna jakiś język ten może dorobić trochę jako tłumacz, ale obcokrajowców tu niewielu,
a większość z nich to Hiszpanie, którzy dogadają
się sami. Kto ma auto może pracować jako obozowa taksówka wożąc ludzi między odległymi
o wiele kilometrów obozami. W stosunkowo
najlepszej sytuacji są weterani wojny, mają dobre auta, znają szlaki na pustyni. Przywożą więc
towary z Mauretanii i sprzedają je w maleńkich
obozowych sklepach. Tych sklepików są setki.
Ale nawet ci, którzy jakąś pracę mają nie pracują codziennie, bo nie ma takiej potrzeby. Pracują
tylko od czasu do czasu, lub przez pół dnia, lub
parę godzin.
Większość spędza całe dnie parząc herbatę,
siedząc w swych domach i namiotach. Coś
naprawią, coś podłubią, gdzieś pójdą lub pojadą.
Tyle. Nawet jeśli nie robisz nic – mówi Hamida
- to przeżyjesz tutaj. Dziś zjesz u rodziny, jutro u
znajomych i przeżyjesz, resztę dostaniesz z pomocy humanitarnej. Nuda i monotonia utaplana
w przeklętej tymczasowości to treść codziennego
życia. Dzielę z nimi ta nudę każdego dnia. Nudę
zwyczajną, powszednią, uporczywą ale już niedostrzegalną, oswojoną. Już nikt się na nią nie

wścieka, nikt na nią nie narzeka. Nudę zaczynającą się w ciemnych pokojach, koło godziny
ósmej lub dziewiątej. Bo nawet dzień się tutaj nie
śpieszy. Wstaje ociężale, ospale. O ósmej jest tu
jeszcze ciemno. Delektujemy się więc tą poranną
nudą, włączając elektryczną maszynkę, zacierając ręce z zimna. Rozkoszujemy się rutyną
śniadania, zawsze dokładnie takiego samego,
bo wszystko tu jest zawsze takie samo, niezmienne, niezależnie czy mieszkam w czyimś
domu, ośrodku dla obcokrajowców, bo taki jest w
każdym obozie, czy w pokojach jakiejś instytucji. Zawsze tak samo. Doceniamy poranną, długą,
herbacianą ceremonię upływającą w towarzystwie programu Almayadeen, w którym niezmiennie mówią o Palestynie.
Nurzamy się w nudzie dopołudniowej upływającej w rosnącym miarowo upale. Latem go
przeklinamy, zimą czekamy na niego jak na
wybawienie z objęć zimnej nocy. Tą nudę odmierzamy kolejnymi szklankami herbaty. To nasza
klepsydra. Ten kapiący powoli czas można niemal poczuć. Można go prawie złapać, jak powolną, zmęczoną upałem muchę. Przelewamy tą
nudę ze szklanki do szklanki, rozmawiając jedy-

AUTOR: Bartek Sabela
nie od czasu do czasu. Tak, w tej nudzie jest dużo
ciszy, dużo samotności i bardzo dużo czasu na refleksje i przemyślenia. Leżymy, myślimy, patrzymy w ścianę, sufit lub wydmę. A dziś ma ponoć
przyjechać transport żywności, więc coś będzie
inaczej niż każdego dnia. Przyjeżdża co miesiąc,
ale nigdy nie wiadomo kiedy. Ten spóźnia się już
dobry tydzień, może będzie dziś ale może jutro lub
pojutrze. Ale jak już w końcu przyjedzie wielka
ciężarówka z czerwonym półksiężycem to będą
kartofle, ryż, worki cebuli, puszki oleju, soczewicy i cukier do herbaty. Do punktów dystrybucji
znajdujących się w każdej obozowej dzielnicy,
pójdą po nie kobiety, bo tylko one zajmują się
żywnością. Na swoich plecach przyniosą do
domów worki dóbr z napisami WFP, UNHCR,
USAID czy OXFAM. Łatwiej jest przesyłać tony
pomocy niż zwrócić im ich kraj. „Kolonializm
współczucia” ktoś to nazwał w jednej z książek.
Więc czekamy na ten transport jedzenia. A możemy też czekać na dostawę wody. Bo nie wszystkie
obozy mają swoje studnie.
Do Bużdur wodę nadal dowozi się cysternami z
Rabuni. Rozlewa się ją do specjalnych metalowych lub plastikowych zbiorników stojących

Tę nudę odmierzamy kolejnymi szklankami herbaty. To nasza klepsydra. Ten kapiący powoli czas można niemal poczuć. Można go prawie złapać,
jak powolną, zmęczoną upałem muchę. Przelewamy tą nudę ze szklanki do szklanki, rozmawiając jedynie od czasu do czasu.
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przed każdym domem. Albo do takich gumowych
wielkich poduszek, co wyglądają jak łóżka wodne.
Tysiąc litrów na dom. Na dwa tygodnie. A latem
na dziesięć dni. Czyli siedemdziesiąt lub sto litrów na dzień na rodzinę, która nierzadko składa się nawet z dziesięciu osób. Ale to wystarcza,
bo wodę używa się głównie do gotowania i picia, pryszniców tutaj ludzie nie mają. Możemy
też czekać na gaz. Ten przywożą w butlach, po
jednej na dom, na dwadzieścia dni. Za wodę i gaz
się nie płaci, za luksus elektryczności już tak. A
w międzyczasie cieszymy się nudą obiadową,
bo to już połowa dnia, potem już z górki. Sycimy
się zawsze tym samym obiadem z gotowanego
wielbłądziego mięsa, żylastego i twardego, w towarzystwie góry kuskusu i kilku zagubionych
kawałków marchewki i cebuli. To mięso trzeba
kupić, po 7 euro za kilo jeśli to wielbłąd, trochę
mniej jeśli koza. Chyba, że sąsiad akurat zabije
jedno ze swoich zwierząt, wtedy kultura i obyczaj bezwzględnie nakazuje podzielić się z rodziną i znajomymi. Jak pod nóż pójdzie wielbłąd
to wyżywi się całe sąsiedztwo, jak koza to tylko
rodzina.
Mięsa nie przywozi żadna organizacja, a dla Saharyjczyków jest podstawą żywienia. Tego mięsa na talerzu jest sporo, ale tylko dlatego, że przy
tym talerzu siedzę ja. Znów gościnność. Islam
nakazuje by przez trzy dni i trzy noce bezwarunkowo ugościć każdego przybysza. Nie pytać skąd,
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po co i dlaczego. Po prostu ugościć, dać posłanie,
talerz jedzenia i nie prosić o żadną zapłatę. Ponoć
jem już jak Saharyjczyk, mówią z uśmiechem. Nie
potrzebuję sztućców, wiem gdzie jest moje na tym
jednym, wielkim talerzu a gdzie już czyjeś. Biorę
kawałek gumowatej bagietki, ugniatam lekko w
palcach i maczam w gęstym brunatnym sosie.
A potem owijam nim kawałek mięsa i ochoczo
wrzucam do ust. I nie przejmuję się już okruchami, kapiącym na dywan sosem, jem na klęczkach,
wokół wielkiego talerza, na ceracie w kratkę, podpierając się lewą ręką a prawą łapiąc wielbłądzie
kąski.
Czasami, któryś z nich rzuci na moją stronę talerza jakiś bardziej smakowity kawałek, okazując gościnność i troskę o przybysza. Jem
szybko, łapczywie, po prostu zaspokajając głód.
A potem, już najedzeni, po jednej z niewielu
rozrywek w ciągu dnia, przystąpimy do nudy
popołudniowej, przykurzonej, przyprószonej
piaskiem. Nudy, która zmusza do siesty po
ciężkim obiedzie. Tą siestę, wypełnimy drzemką, latem chroniąc się przed obezwładniającym
upałem w cieniu namiotu a zimą przykrywając
się grubym kocem. To będzie nuda nieświadoma,
przeczekana, chwilowo zabita snami, marzeniami i błogim poczuciem sytości. Ale nieubłaganie
nadejdą godziny, gdy trzeba będzie rozsmakować
się w nudzie popołudniowej, upływającej w romantycznym, pomarańczowym, a potem czerwonym świetle, które jest marzeniem każdego
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Mohamed Moulud, jeden z trzech
fotoreporterów Frontu POLISARIO,
prezentuje swoje zdjecie z wojny
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... herbata trzyma ich przy życiu. Jak powietrze. Co by się stało gdyby im ją zabrać z dnia na dzień? Odciąć jak kroplówkę, jak aparaturę podtrzymującą życie ciężko chorego? Czy umarliby? A może wręcz przeciwnie, może wtedy powychodziliby z namiotów...
fotografa. Widzę naprzeciw siebie starszą kobietę jak siedzi pośrodku namiotu, kolorowa,
dumna w swej beznadziejnej biedzie.
Czasami położy się na boku, czasami przewróci
się na plecy, potem usiądzie po turecku, przegoni dziesiątki uporczywych much. Jej dłoń, stara
i pomarszczona, jest czerwona od henny. Druga
zawinięta jest szczelnie w foliówkę, znakiem
tego, że brunatny barwnik jeszcze nie wysechł
i nie oddał swego koloru skórze. Jej wzorzyste
ubranie, grube mimo upału, zlewają się niemal
z dywanem i kolorowymi ścianami namiotu.
Można by jej nie zauważyć, gdy by nie to, że cały
czas mówi. Do swojej córki, która w rogu namiotu bawi trzymiesięczne dziecko. Próbuję tak
jak oni. Tak siedzieć lub leżeć całymi dniami. Po
prostu zanurzyć się w tym niebycie, w tej chwili
a może w całej wieczności. Ona wstanie powoli,
podpierając się laską, wyjdzie z namiotu na podwórze, powolnym, utykającym krokiem. Weźmie
wiadro pełne pomyj, drugie pełne obierków po
cebuli, skórek jabłek, bananów i wszystkiego co
niezjedzone przez ludzi. Ja wezmę to trzecie,
pełne rozmoczonej tektury, podartych opakowań. Bo koza zje wszystko.
Widziałem tu kozy, które żarły plastykowe to-
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rebki. Wlejemy to w koryto w stojącej za domem
zagrodzie, skleconej z siatki, dykty i samochodowych drzwi. I usiądziemy w cieniu, pod zaparkowanym na wieczność samochodem. Będziemy czekać. Tym razem by kozy skończyły jeść.
Wtedy ona odciągnie zardzewiałą siatkę i kozy
z brzuchami pełnymi tektury pójdą szwendać
się między namiotami. Niech chodzą przecież.
A ona, kuśtykając, wróci do namiotu, rzuci wiaderka przed wejściem i znów usiądzie. Przegoni
stada much, które pod jej nieobecność zajęły jej
miejsce i zaparzy herbatę, sobie wrzucając dodatkowy cukier. Przyjdzie jej córka, potem druga,
a następnie wnuki. Przyniosą wielbłądzie mleko
w drewnianej misce, które razem ochoczo wypijemy. Jedna z nich przyniesie też koran i zacznie
czytać. Potem weźmie patyk, miseczkę z rozmoczonym pyłem węglowym i zacznie przepisywać
wersy księgi na kawałku dykty. Tak będziemy
siedzieć. Jej córki, jej wnuki, ja a ona będzie nam
parzyć kolejne szklanki herbaty. Taki dzień. Taki
miesiąc, takie lata. Już czterdzieści. Snop światła
na dywanie, będący naszym zegarem przesunie
się daleko w lewą stronę, dając sygnał by rozpocząć nudę wieczorną, która zaleje domy i ulice
łagodnym niebieskawym blaskiem. Rozbłysną

białe świetlówki, żółte żarówki, otworzą się
sklepy i stragany, w których i tak mało kto kupuje.
Te sklepy to kwintesencja ich poczucia humoru
i sporego dystansu do swojej sytuacji. Znajdziemy obozowego Carrefour’a, najnowsze ciuchy
kupimy w obozowej Zarze, czy Versace, a auto
naprawimy w warsztacie z koślawym grubym
ludzikiem i napisem Michelin. Albo Peugeot, czy
Mercedes. Sprzedawcy w tych sklepach będą
zabijać swoją własną nudę siedząc na zydelkach przed sklepami, grając w szachy, warcaby
lub egzotyczne beduińskie gry z rysowanymi
na piasku planszami. Niekiedy wpadnie jakiś
sąsiad, kumpel z wojska czy dalszy znajomy.
Na przykład do Hamidy wpada ktoś co chwilę,
najczęściej Ahmed, mieszkający kilka domów
dalej.
Każdy z tych ludzi ma w zanadrzu jakąś niesamowitą historię. Na przykład Ahmed był celowniczym rakiet i zestrzelił wiele marokańskich
samolotów. Albo Ali, który spędził 17 lat w marokańskim więzieniu. Wpadają powspominać,
pograć w karty, pokłócić się, obejrzeć mecz, pogrzebać w internecie, albo po prostu posiedzieć.
Czasami, któryś z nich przyniesie jakieś
ciekawe zdjęcie, na przykład jakiegoś kumpla z
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Partyzanci Frontu POLISARIO w jednej z baz
na Terytoriach Wyzwolonych
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oddziału co został męczennikiem w słynnej
bitwie. Wtedy wrzucą je na fejsbuka, a nuda upłynie nam na rozmowach
o
Saharze,
Maroku,
Algierii
i
problemach współczesnego świata. Czasami w powietrzu zatańczy karmelowy zapach cukru, który
zamiast do czajniczka trafił na gorące węgielki lub rozżarzoną spiralę. Będziemy się pławić
w nudzie wieczornej dość długo, przy świetle
energooszczędnej żarówki dyndającej pod sufitem. Bo za prąd się płaci, chyba, że masz go ze
swojej baterii słonecznej darowanej przez jakąś
hiszpańską organizację.
O, mówią w telewizorze, że zmarł król Arabii Saudyjskiej. Więc żałoba we wszystkich telewizjach
arabskich, stypa, hołdy i wspominki od Gibraltaru po Indie. Ale nie tutaj, tu raczej bez wzruszeń,
zwłaszcza gdy pokazują zdjęcie króla Al Sauda z
Barackiem Obamą i Mohamedem VI. To królowie
Arabii Saudyjskiej byli od zawsze sojusznikami
i sponsorami marokańskiej monarchii. I marokańskiego wojska. Więc przełączymy na lokalną
obozową telewizję, która trochę śnieży, trochę
skrzeczy ale jest stąd. RASD TV nadaje codziennie, od siódmej wieczorem, z Rabuni, z budynku ministerstwa informacji. Głównie materiały
o obozach, historii, ale również wiadomości ze
świata. RASD TV ma też swoich tajnych korespondentów na terenach okupowanych, którzy ryzykując życiem nagrywają wydarzenia na ulicach
miast. O, zamieszki w Dakhli, bo Algieria wygrała

AUTOR: Bartek Sabela
mecz w piłkę nożną i Saharyjczycy wyszli na
ulice machając zielono-białymi flagami. Część
trafiła za to do więzienia. Wrócą z siniakami,
śladami po pałkach, papierosach, żyletkach. Domy Saharyjczyków w okupowanych
miastach można rozpoznać właśnie po antenach satelitarnych. RASD TV nadaje z innej satelity niż wszystkie programy arabskie,
więc kto chce oglądać obozową telewizję
ten musi mieć dwa białe talerze za oknem.
Będziemy chłonąć te ostatnie chwile nudnego, kolejnego, takiego samego dnia, pływając w myślach i rozmowach w poszukiwaniu
straconego życia i ziemi, która teraz służy komu
innemu. Aż powoli nuda ustąpi miejsca nocy
i zbawczemu snowi.
Ale zanim to nastąpi, zerkniemy na niewiarygodnie rozgwieżdżone niebo, na którym
luna zdaje się być zawsze w półksiężycu.
Nawet gwiazdy spadają tutaj powoli. Zostawiają dużo czasu na wypowiedzenie życzenia,
które w przypadku wszystkich brzmi tak samo.
Bartek Sabela - 33 lata, łodzianin z urodzenia, zakopiańczyk z wyboru. Architekt, grafik, wspinacz a od
kilku lat pisarz. Pierwsza książka “Może (morze) wróci” została nagrodzona nagrodą Magellana na Warszawskich Targach Książki oraz “Bursztynowym Motylem”, nagrodą im. A. Fiedlera. Druga książka, reportaż
z terenów Sahary Zachodniej, ukaże się jesienią 2015
roku, nakładem wydawnictwa Czarne. Losy książki można śledzić na fejsbukowym profilu Wszystkie
Ziarna Piasku.
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KONKURS

WYNIKI KONKURSU
“Przestrzeń w podróży”
Konkurs Fotograficzny „Przestrzeń w
podróży” organizowany wspólnie z
Vacansoleil rozstrzygnięty!
Dzięki pracom nadesłanym na konkurs każdy
może poczuć nieograniczoną przestrzeń, która
daje poczucie wolności i nieskrępowania.

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

Powstała wspaniała galeria zdjęć , do której będą
wracać podróżnicy spragnieni widoku
wspaniałych krajobrazów.

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

zobacz galerię »
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GALERIA - Konkurs Foto Przestrzeń w podróży

MAROKO Sus Masa Dara

MAROKO Południe Merzouga

NEPAL Himalaje Dolina Khumbu

KENIA Park Amboseil

NOWA ZELANDIA Northland

WŁOCHY Dolomity
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GALERIA - Konkurs Foto Przestrzeń w podróży

AUTOR: archiev
www.globtroter.pl

I miejsce w konkursie

MAROKO Sus Masa Dara
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GALERIA - Konkurs Foto Przestrzeń w podróży

AUTOR: kasy1
www.globtroter.pl

II miejsce w konkursie

MAROKO Południe Merzouga
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GALERIA - Konkurs Foto Przestrzeń w podróży

AUTOR: karollina
www.globtroter.pl

III miejsce w konkursie

NEPAL Himalaje Dolina Khumbu
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GALERIA - Konkurs Foto Przestrzeń w podróży

AUTOR: saramia
www.globtroter.pl

wyróżnienie w konkursie

KENIA Park Amboseil
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GALERIA - Konkurs Foto Przestrzeń w podróży

AUTOR: Steeve PERE
www.globtroter.pl

wyróżnienie w konkursie

NOWA ZELANDIA Northland
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GALERIA - Konkurs Foto Przestrzeń w podróży

AUTOR: pyce
www.globtroter.pl

wyróżnienie w konkursie

WŁOCHY Dolomity
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GALERIA TOP Foto Globtrotera

FRANCJA Savoie Vanoise National Park

KIRGIZJA Tienszan

NEPAL Kathmandu Durbar Square

MAROKO Tiznit Legzir

MAROKO Marrakesz Suk, czyli bazar

POLSKA Pomorskie Plaża Orłowo
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GALERIA TOP
MojeFoto
IndieGlobtrotera

AUTOR: armatysek
www.globtroter.pl

Wizyta w najstarszym i najsłynniejszym parku narodowym Francji
musi

zaowocować

wspaniałymi

zdjęciami! Taką przestrzeń, światło
i poczucie wolności dają tylko góry …
Jak widać, dobry fotograf potrafi nie
tylko uchwycić piękno krajobrazu, ale
także tchnąć w niego magię!

FRANCJA Savoie Vanoise National Park
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GALERIA TOP
MojeFoto
IndieGlobtrotera

AUTOR: nitkaska
www.globtroter.pl

Kirgizja czaruje! Nie tylko w rzeczywistości, ale także na zdjęciach. Takie
widoki niemal zmuszają do planowania podróży w te rejony. Szczególnie
miłośnicy górskich wędrówek poczują się jak w raju, ponieważ 93% terytorium Kirgistanu stanowią góry.

KIRGIZJA Tienszan
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GALERIA TOP
MojeFoto
IndieGlobtrotera

AUTOR: suave
www.globtroter.pl

To zdjęcie już zawsze będzie skłaniało
do zadumy … Wielu miejsc z listy „must
see” tych, którzy planowali odwiedzić
Nepal niestety już nie ma, a dramat
mieszkańców wciąż trwa.

NEPAL Kathmandu Durbar Square
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GALERIA TOP
MojeFoto
IndieGlobtrotera

AUTOR: anowi-7
www.globtroter.pl

Plaza Legzira pobudza wyobraźnię!
Można snuć plany nakręcenia filmów
science fiction czy nawet fantasy!
Jak donoszą globtroterzy, którzy byli
tam kilka razy, można tam siedzieć
godzinami i podziwiać kreatywność
natury.

MAROKO Tiznit Legzir
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GALERIA TOP
MojeFoto
IndieGlobtrotera

AUTOR: Antoni
www.globtroter.pl

Niesamowite zdjęcie, jedno z tych
przy których wyrywa nam się okrzyk
„wow!”. Moment, kadr i TO światło nie
pozwalają zapomnieć o tej fotografii.
Trzeba po prostu patrzeć, niemal wyczekiwać co wydarzy się za chwilę …

MAROKO Marrakesz Suk, czyli bazar
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GALERIA TOP
MojeFoto
IndieGlobtrotera

AUTOR: piotrb
www.globtroter.pl

Trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy przed sobą kadr z baśni!
Interesujący pomysł na zdjęcie
i świetne wykonanie, śmiało można
napisać artyzm. Pozostałe zdjęcia
autora upewniają nas w tym, że nie
jest ono przypadkowe.

POLSKA Pomorskie Plaża Orłowo
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RECENZJA
LOS ANGELES
Rainer
Strecker
Wydawnictwo
Uniwersytetu
Jagiellońskiego

LOS ANGELES
Los Angeles to miasto dobrze znane z tysięcy filmów. Jednak wciąż pełne jest niespodzianek, bo gdzie indziej można spacerować
po plaży i dzikich kanionach pełnych kojotów
i grzeszników, by chwilę później cieszyć się
urokami wielkiego miasta?
Gdzie można skosztować tak urozmaiconej
kuchni – od meksykańskich taco, przez kalifornijskie bio-burgery, po dania koreańskie?
Gdzie jeszcze można usłyszeć około 128 języków
i zetknąć się z bogactwem wielu kultur?

ARCHIPELAG
ZNIKAJĄCYCH
WYSP
Sergiusz Prokurat
Piotr Śmieszek
Wydawnictwo
Bezdroża
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Autor z dużym poczuciem humoru i lekką
autoironią, opowiada o swoim pomyśle zwiedzania miasta na rowerze i o magicznym widoku
rozciągającym się ze słynnej Mulholland Drive.
Zdradza gdzie można spotkać celebrytów, jak
zdobyć miejsce na gali rozdania Oskarów i jak
zaznać szczęścia w tym wyjątkowym mieście.
Odkrywa duchowe aspekty metropolii, w której
można cofnąć się do poprzedniego życia, wynająć pogromców duchów. Opowiada o życiu codziennym ludzi, dla których samochód jest drugim domem.

ARCHIPELAG ZNIKAJĄCYCH WYSP
Jeśli poszukujecie podczas podróży różnorodności, spotkań z ciekawymi ludźmi oraz sporej
porcji egzotyki, to koniecznie sięgnijcie po
książkę Sergiusza i Piotra.
Przekonacie się, że spośród 17 tysięcy wysp Indonezji zamieszkałych jest co prawda 6 tysięcy,
ale każda posiada odrębną kulturę, inny język,
zwyczaje, tradycję i historię. Ludzie żyją tutaj
lokalnie, zajęci są sprawami swojej wyspy, w
sojuszu z przyrodą, w izolacji od całego świata,
którym zbytnio się nie interesują. I nawet nie

zdają sobie sprawy z tego, jak piękny jest ich
kraj i ile fascynujących miejsc w sobie kryje.
Autorzy „Archipelagu znikających wysp” zabiorą
Was w podróż od Jawy z więcej niż setką wulkanów, przez Bali z tysiącem świątyń, mroczny Lombok, Sulawesi, zwaną „wyspą Orchidei”, dzikie Borneo, Komodo, która jest ojczyzną
ostatnich smoków naszych czasów, aż po
zamieszkiwaną niegdyś przez kanibali niebezpieczną Papuę Nową Gwineę...
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RECENZJA
POLSKA DA
RADĘ
Jakub
Porada
Wydawnictwo
Paskal

POLSKA DA RADĘ
Pora poznać Polskę! Wraz z osobistym przewodnikiem Kuby Porady poznacie kulturalne
oblicze Poznania, wybierzecie się na dansing
w Świnoujściu, poczujecie magię Beskidów,
odwiedzicie dolnośląską Loarę i być może
spotkacie łosia w dolinie Biebrzy.

ciekawe zakątki naszego kraju. Przekonajcie się
jak podróżować tanio, często, poznając przy tym
interesujące zakątki Polski. Zanim wyruszycie
więc w podróż spakujcie przewodnik po znanych
turystycznych szlakach i mniej popularnych
zakątkach kraju.

W swojej najnowszej książce Kuba, specjalista
od taniego podróżowania, przedstawia propozycje na dziesięć weekendowych wypadów w

SIŁAMI NATURY

Michał
Kozok
Wydawnictwo
Sorus
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SIŁAMI NATURY
Książka „Siłami natury”, za którą Michał Kozok
otrzymał prestiżową nagrodę KOLOSA za “Wyczyn Roku 2013″, opowiada o nadzwyczajnej
wyprawie autora przez Amerykę Południową.
Michał opisuje swoje ekstremalne przeżycia, jakich doświadczył w trakcie podróży oraz
przybliża nam każdy z jej etapów. Całą trasę
trzynastu tysięcy kilometrów z południa na
północ kontynentu Kozok pokonał o własnych
siłach! W ciągu dziesięciu miesięcy korzystał

w celu przemieszczania się m. in. z deskorolki, hulajnogi, paralotni, canoe, a także… wózka
sklepowego. W niektórych momentach podróży
towarzyszyła mu żona, Ewelina, a nieustanne
wsparcie gwarantowała dmuchana kaczka o
imieniu Grażynka. Przekonajcie się jak to jest
dokonać rzeczy niemal możliwej oraz zyskać
miano „najbardziej zwariowanej wyprawy roku”.
Tej książki nie możecie przegapić!
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RECENZJA
PRZEZ TRZY
AMERYKI
Tomasz
Gorazdowski
Wydawnictwo
Znak

PRZEZ TRZY AMERYKI
Pora na odkrycie Ameryki, jakiej jeszcze nie
znacie! Wspólnie z Tomkiem Gorazdowskim,
autorem najnowszej książki Wydawnictwa
Znak, przemierzcie bezkresne tereny Alaski,
zmierzcie się z peruwiańską pustynią oraz
wyruszcie szlakiem rajdu Dakar. Lektura
książki “Przez trzy Ameryki 30 tysięcy kilometrów z Alaski do Ziemi Ognistej” to wspólna podróż z autorem!
Tomek Gorazdowski siada za kierownicą
terenówki i rusza w podróż przez trzy Ameryki. Zabiera nas na wyścig psich zaprzęgów na
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Alasce, kosztuje lokalnych trunków w mieście
Tequila, zajada kokę ze świętym Maximonem w
Gwatemali i odkrywa tajniki produkcji cygar w
Nikaragui.
Autor od 20 lat dziennikarz sportowy radiowej Trójki. Zwiedził już ponad 100 państw.
Najlepiej czuje się na boliwijskich bezdrożach
i meksykańskim wybrzeżu. Samochód Tomka
Gorazdowskiego przeszedł test, jakiego nie zrobił
Jeremy Clarkson!
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