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BOLIWIA
Tybet Ameryki

Bolivia. The Tibet of South America

n

Najwyżej położone i jedno z najtrudniej dostępnych państw
Ameryki Południowej. Jego terytorium rozciąga się pomiędzy
głównym łańcuchem Andów Środkowych a zachodnimi krańcami Niziny Amazonki i Niziny La Platy. Boliwia – to z pewnością
nie jest kraj dla lubiących wygodę ludzi. Mieszka tu wiele grup
etnicznych. Ponad połowę ludności kraju stanowią jednak rodowici Indianie. Wielu z nich po dziś dzień kultywuje tradycyjne
wartości, wierzenia i obyczaje. Tutejsi mieszkańcy są równie niedostępni jak ich państwo. Niechętnie nawiązują kontakt z „gringo” (ludźmi z Europy). Surowe warunki życia nauczyły ich jednak
radzić sobie bez pomocy innych. Są dumni i zamknięci w sobie.
Sama Boliwia pociąga i fascynuje różnorodnością, przyrodą, kontrastami. 
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Situated at the highest of altitudes, it is one of the least accessible
countries in South America. Its territory extends between the main
chain of the Central Andes and the western ends of the Amazon and
the Rio De La Plata Lowlands. Bolivia — Definitely not a country for
comfort seekers. It is inhabited by various ethnic groups, however,
more than a half of the population are indigenous Indians. Many of
them still nurture traditional values, customs and spiritual beliefs.
The local people are as unapproachable as their country. They are
very hesitant in striking up acquaintances with ‘gringos’ (Europeans). Their austere living conditions have taught them how to get
along without the help of others. They are proud and introverted.
Bolivia is a country which is out of the ordinary, it fascinates with its
diversity, its nature and its contrasts. 
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Monika i Norbert Oksza Strzeleccy

od 2004 roku podróżują po pięciu kontynentach śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego, wybitnego eksploratora i geologa. Łowcy przygód, pięknych kadrów, niecodziennych zdarzeń. Otwarci na poznawanie nowych
ludzi, smaków i kultur. Zanurzeni w „tu i teraz” celebrują w swoim rytmie życie, urzeczywistniając marzenia
w każdej nadarzającej się chwili. W klimat drogi z pasją wciągają córkę Jaśminę. Gdy miała niespełna 2
miesiące przemierzyli z nią kamperem wschodnie wybrzeże Australii. Później odwiedzili wspólnie USA, Azję
i kraje europejskie Kolejnym ich celem jest Nowa Zelandia. Więcej na: www.strzelecki.org

Monika and Norbert Oksza Strzeleccy

have been travelling since 2004 across five continents, following in the footsteps of Pawel Edmund Strzelecki, a prominent explorer and geologist. They are adventure seekers in the pursuit of beautifully filmed images
and unusual experiences, open to meeting new people, flavours and cultures. Stuck in the ‘here and now’,
they celebrate life by making their dreams come true at any moment. They have drawn their daughter Jasmina into this passion for travelling. When the girl was only 2 months old they took a trip along the eastern
coast of Australia in a camper. Then, all three of them visited the USA, Asia and European countries. Their
latest goal is a trip to New Zealand. More on www.strzelecki.org
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