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Alek san dra Żdan

W pierw szą po dróż wy ru szył w wie -
ku kil ku lat – wte dy ma ma za bra ła
go w Ta try. By ło to tyl ko skrom ne
pre lu dium do je go in ten syw nych i fa -
scy nu ją cych przy gód. Po dróż sta ła
się bo wiem je go spo so bem na ży cie,
a ży cie po dró żą, któ rej po zaz dro ścił -
by mu nie je den glob tro ter.

Au tor przez 34 la ta prze mie rzał
szla ki Ame ry ki Po łu dnio wej, Afry -
ki, Azji i Eu ro py – a wszyst ko to opi -
sał w swo jej naj now szej książ ce. Nie -
rzad ko od wie dzał miej sca nie zna ne,
nie atrak cyj ne dla in nych po dróż ni -
ków al bo ta kie, do któ rych trud no do -
trzeć. My lił by się jed nak ten, kto po -
my ślał by, że to po pro stu ko lej -
na książ ka po dróż ni cza. Z za war tej
w „O je den ląd za da le ko” opo wie -
ści wy ła nia ją się ob ra zy miejsc nie -
zwy kłych, a cza sem rów nież ta kich,
któ rych już nie ma. W tej książ ce au -
tor opi su je mię dzy in ny mi swo je
przy go dy w An dach, Hi ma la jach,
na Ki li man dża ro, w Pan ta na lu,
na Zie mi Ogni stej, je zio rze Ti ti ca ca,
a tak że na nie ist nie ją cych już roz le -
wi skach Ty gry su i Eu fra tu. Jed ną
z naj bar dziej fa scy nu ją cych hi sto rii
prze żył jed nak tuż obok wła sne go do -
mu, pły nąc Skrwą Le wą – rze ką, któ -
ra od dzie la Ma zow sze od Ku jaw.

Ja ro sław Fi sch bach po ka zu je, jak
po dró żo wać, że by nie zgu bić pły ną -
cej z te go przy jem no ści w tłu mie tu -
ry stów. Roz ma wia z tu byl ca mi, je
przy go to wa ne przez nich po sił ki i za -
wie ra przy jaź nie; pla nu je, ale i po -
tra fi po dą żać za to kiem przy go dy;
cho dzi swo imi ścież ka mi, ale za wsze
w do bo ro wym to wa rzy stwie!

Wje go opo wie ściach zwra ca uwa -
gę, nie blak ną ca z bie giem lat i po -
dró ży, zdol ność dzi wie nia się świa -
tem (za rów no lu dzi, jak i zwie rząt
oraz ro ślin), dzię ki cze mu czy tel nik
ma moż li wość po czuć się jak by sam
był uczest ni kiem wy praw, o któ rych
opo wia da Fi sch bach. Cie ka wym ele -
men tem je go po dró ży jest rów nież
co i rusz ujaw nia ją ca się fa scy na cja
lo sa mi Po lo nii na świe cie – wszę dzie
wy pa tru je jej śla dów – nie rzad ko do -
ko nu je na praw dę nie sa mo wi tych
od kryć, któ re przy ta cza w barw nych
aneg do tach.
„O je den ląd za da le ko” to książ ka,

któ ra za ra ża po dró ża mi i chę cią do ży -
cia! Po jej za mknię ciu po pro stu za -
czy nasz pla no wać ko lej ną al bo
i pierw szą wy pra wę. Naj le piej w nie -
zna ne!

Książ ka jest do stęp na w księ gar -
ni in ter ne to wej PWN: http://ksie gar -
nia.pwn.pl/pro dukt/287734/o -je den -
-lad -za -da le ko.html

Za pra szam rów nież do obej rze nia
wy wia du z au to rem: https://www.youtu -
be.com/watch? v=dSp kY Vfy tAU

FRAG MENT KSIĄŻ KI
Po le wej stro nie dro gi uka za ła się

ol brzy mia wy rwa w zie mi, a obok
niej im po nu ją cej wiel ko ści hał dy.
Tym ra zem to nie mi raż, mi ja li śmy
naj więk szą na świe cie od kryw ko wą
ko pal nię mie dzi w Chu qu ica ma ta.
Ten me tal jest jed nym z wie lu bo -
gactw mi ne ral nych wy stę pu ją cych
na pu sty ni Ata ca ma. Nie bra ku je tu
rów nież złóż rud że la za, sre bra, oło -
wiu, ko bal tu, zło ta, sa le try, gip su i so -
li ka mien nej oraz po ta so wo -ma gne -
zo wej. Ta po zor nie ja ło wa zie mia sta -
no wi praw dzi wy skar biec kra ju. Bo -
gactw mi ne ral nych jest tak du żo, że
w la tach 1879-1884 to czy ła się tu
mię dzy Bo li wią, Pe ru i Chi le tzw.
woj na o sa le trę. To bar dzo cen ny su -
ro wiec słu żą cy do pro duk cji na wo -
zów sztucz nych, środ ków kon ser wu -
ją cych, a tak że ma te ria łów pi ro tech -
nicz nych i wy bu cho wych. Zwy cię -
stwo od nio sło Chi le, a po ko na -
na Bo li wia utra ci ła do stęp do wy brze -
ża i do por tów.

Miedź na tym te re nie od kry li już
w cza sach pre ko lum bij skich In dia -
nie Chu qui. Na zwa ko pal ni – Chu -
qu ica ma ta, w tłu ma cze niu na ję zyk
pol ski to Zie mia In dian Chu qui.
Póź niej tra dy cje gór ni cze kon ty nu -
owa li ko lo ni za to rzy. W 1536 ro ku,
w cza sie jed ne go z pierw szych pod -
bo jów, słyn ny hisz pań ski awan tur -
nik, kon kwi sta dor, któ ry do ko nał
pod bo ju Chi le, Die go de Al ma gro, ka -
zał wy ko nać dla swo je go ko nia mie -
dzia ne pod ko wy.

Ko pal nia, na le żą ca do wiel kie go
kon cer nu mie dzio we go Co del co, do -
star cza po nad po ło wę mie dzi wy do -
by wa nej w Chi le i przy no si ol brzy -
mie zy ski. Tu wy pra co wu je się jed -
ną czwar tą wpły wów z chi lij skie go
eks por tu. Wy do by cie ru dy te go me -
ta lu w Chu qu ica ma ta na ska lę prze -
my sło wą trwa już od kil ku dzie się -
ciu lat. Ol brzy mi lej w zie mi cią gle
po więk sza się, osią ga jąc obec nie oko -
ło dzie więć set me trów głę bo ko ści. Je -
go dłu gość wy no si czte ry ki lo me try,
a sze ro kość do cho dzi do dwóch i pół.
War to nad mie nić, że w ko pal ni za -
trud nio nych by ło wie lu na szych ro -
da ków. Zresz tą pol skie tra dy cje w tej
dzie dzi nie są tu du żo star sze. Za oj -
ca gór nic twa chi lij skie go uwa ża się
na sze go ro da ka Igna ce go Do mey kę,
któ ry więk szość ży cia spę dził w Chi -
le. Był za ło ży cie lem Uni wer sy te tu
w San tia go de Chi le – pierw szej wyż -
szej uczel ni w tym kra ju. Przez czte -
ry ka den cje pia sto wał funk cję jej rek -
to ra. Na trwa łe wpi sał się w pa mięć
Chi lij czy ków. Wie le miast, wsi, gór,
por tów, sta cji ko le jo wych no si je go
imię. Jed no z pasm gór skich po ło -
żo nych na obrze żu Ata ca my na zwa -
no Cor dil le ra Do mey ko. Roz glą da -

li śmy się do oko ła i szu ka li śmy te go
nie po zor ne go pa sma gór skie go, któ -
re go naj wyż szym szczy tem jest Qu -
imal o wy so ko ści 4278 me trów
n.p.m. Na ma pie Chi le znaj dzie my
tak że mia sto Pu er to Do mey ko i szczyt
Cer ro Do mey ko, a je den z wy stę pu -
ją cych tu mi ne ra łów to do mej kit.

KIL KA ZDAŃ O AU TO RZE
Ja ro sław Fi sch bach – geo graf, po -

dróż nik, pro wa dzi wła sną stro nę po -
dróż ni czą: www.pol skimsz la kiem.pl.
Or ga ni za tor i uczest nik eg zo tycz nych
wy jaz dów, mię dzy in ny mi do Ne pa -
lu, Tan za nii, Ma ro ka, na Ma da ga skar,
doAr gen ty ny, Bo li wii, Chi le, Bra zy -
lii, Pe ru, Ekwa do ru, a tak że wy pra -
wy na uko wo -po znaw czej Uni wer sy -
te tu Łódz kie go „Azja ‘78”. Pu bli ko -
wał swo je re por ta że w „Dzien ni ku
Łódz kim”, „Ga ze cie Wy bor czej”,

„Po znaj Świat”, „Rzecz po spo li tej”,
„Wier chach”, „No wym Dzien ni ku”
i in nych. W la tach 80. or ga ni zo wał

„Ty go dnie Gór”. In te re su je się po dró -
ża mi, tu ry sty ką, fo to gra fią i ży ciem
Po lo nii. Wiel ki fan Skal dów, współ -
au tor prze wod ni ka „Szla kiem Skal -
dów”. n

34 la ta wę drów ki po miej scach nie zwy kłych i ta kich, któ rych już nie ma

O je den ląd za da le ko
n Do księ garń tra fi ła wła śnie – opu bli ko wa na na kła dem Do mu Wy -
daw ni cze go PWN – książ ka „O je den ląd za da le ko” po dróż ni ka Ja -
ro sła wa Fi sch ba cha, któ re go po przed nia książ ka „Pol skim szla kiem
przez Ame ry kę Po łu dnio wą” zo sta ła wy róż nio na na Fe sti wa lu „Me -
dia -Tra vel”.

Okład ka naj now szej książ ki Ja ro sła wa Fi sch ba cha
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20 kwiet nia 2012 ro ku Ja ro sław Fi sch bach od wie dził re dak cję „No we go Dzien ni ka” i na rę ce wi ce sze fa Lesz ka Sa dow -
skie go prze ka zał swo ją książ kę „Pol skim szla kiem przez Ame ry kę Po łu dnio wą”. Na zdję ciu od le wej: Ja ro sław Fi sch -
bach, je go cór ka Ka ta rzy na, Le szek Sa dow ski i Je rzy Maj cher czyk
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