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Don Sebastian Martin
płeć: mężczyzna
wiek: 66 lat
doświadczenie fotograficzne: brak
region: La Huasteca
miejsce urodzenia: Hueycuatitla
miejsce zamieszkania: Hueycuatitla
wykształcenie: dwa lata szkoły podstawowej
stan cywilny: żonaty
liczba dzieci: 6

Gdzie pracujesz? 

Tylko w polu.

Jak nauczyłeś się zawodu?

Już jako dziecko pracowałem w polu. Nauczyłem 
się od rodziców.

Czy ukończyłeś jakąś szkołę?

Tylko dwa lata podstawówki.

Ile osób mieszka w Twoim domu?

Obecnie dwie osoby: ja i moja żona.

Co robisz w czasie wolnym od pracy? 

W wolnym czasie nie robię nic. Odpoczywam 
i nic więcej. Lubię również jeść słodkie.
(Don Sebastian odwołuje się do miąższu
trzciny cukrowej, który lubi).

„Zrobiłem to zdjęcie
dla was...”
opracowanie: Jonatan Kurzwelly, 
Maria Lebioda

Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na pracę, 
a ile na ulubione zajęcia i odpoczywanie?

Gdy byłem młody pracowalem od ósmej rano
do szóstej po południu. Obecnie już nie pracuję,
to przez mocne słońce.

Które z wydarzeń w swoim życiu uważasz za
najważniejsze, przełomowe?

Praca w polu.

Co najczęściej sprawia ci radość?

Gdy byłem dzieckiem, miałem wiele radości. 
Moje najweselsze wspomnienia pochodzą 
z dzieciństwa. Teraz, w moim wieku, już nie
mam tyle radości.

Co najczęściej sprawia, że jesteś smutny?

Mój wiek sprawia, że nie jestem zadowolony, 
ponieważ nie mogę już tyle pracować.

Jakie masz plany na przyszłość?

Już nie mam planów.

Jakie jest Twoje marzenie?

Ciągle mam marzenie, by zostać stolarzem, robić
meble, okna, drzwi i tym podobne. Lubię to.

Don Sebastian chciał mieć zdjęcie portretowe wraz

ze swoją żoną. [fot. Jonatan Kurzwelly]
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Don Sebastian 
Martin zaczepił 
mnie, gdy 
towarzyszyłem
innej osobie 
w trakcie robienia 
zdjęć. Zapytał, 
czy również mógłby
uczestniczyć 
w projekcie. 
Bardzo podobała 
mu się idea, że
zrobione przez 
niego zdjęcia 
będą pokazywane 
osobom w tak 
odległym kraju, 
jak Polska.

„To jest nasza
łazienka”.

Fotografie
wykonane przez 
Don Sebastiana:
„Zrobiłem to
zdjęcie dla ludzi
z Polski, żeby
mogli zobaczyć,
jak tutaj jest...
To są pojemniki
do zbierania wody
deszczowej”.
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„To jest 
ogrodzenie
dla kurczaków, 
a ja bardzo lubię
kurczaki”.

Kilka innych osób 
również mówiło,
że „lubi kurczaki”, 
co zazwyczaj 
odnosiło się do 
smaku mięsa. 

„Zrobiłem
to zdjęcie,
ponieważ tam 
jest telewizor”.
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Benito
płeć: mężczyzna
wiek: 25 lat
doświadczenie fotograficzne: nie posiada
aparatu, ale robił już wcześniej zdjęcia
region: Altos de Chiapas
miejsce urodzenia: Chimtic
miejsce zamieszkania: Las Limas
wykształcenie: szkoła średnia, zamiar podjęcia 
studiów
stan cywilny: żonaty
liczba dzieci: 1

Gdzie pracujesz? 

W zeszłym roku skończyłem liceum i jestem 
pielęgniarzem w centrum zdrowia. Odbywam 
służbę społeczną w CONAFE. Pomagam 
dzieciom, uczę ich matematyki. Chciałbym 
studiować, to jest moja droga na uniwersytet.
Po roku prac społecznych otrzymam trzylet-
nie stypendium. Mam nadzieję, że wyjadę na 
uniwersytet do Guadalajary. W Chiapas jest za 
dużo korupcji. Zacznę studiować medycynę,
a jeśli będzie to możliwe, to moja żona i syn 
również przyjadą do mnie.

Jak wygląda twój dom? 

To jest dom mojego ojca. A to jest tylko mój 
pokój. Moja kuchnia i mój pokój. Podoba mi 
się, jak go sobie urządziłem.

Ile osób w nim mieszka? 

W tym pokoju, tylko ja, moja żona i mój syn.

Co robisz w czasie wolnym od pracy? 

Gram w szachy. Lubię też muzykę, gram na 
klawiszach.

Co najbardziej lubisz robić?

Lubię myśleć o moich studiach. Nie lubię 
pracować w polu, ponieważ pracując w polu, 

cierpię. Gdy wychodzę w pole i patrzę, jak 
ludzie tam pracują, cierpię… To jest bardzo
ciężka praca – nie zarabia się pieniędzy, tylko
zdobywa się pożywienie.

Ile czasu w ciągu dnia poświęcasz na pracę, 
a ile na ulubione zajęcia i odpoczywanie?

Pięć godzin, nie więcej; od 9 do 14.

Co w swoim życiu uważasz za najważniejsze?

Moją rodzinę... i pieniądze, za które mogę ich 
utrzymać.

Co najczęściej sprawia ci radość?

Jestem szczęśliwy, gdy nie jestem chory.
I gdy widzę, że osiągam cele, które sobie
wyznaczyłem. Jestem szczęśliwy, ponieważ 
skończyłem już liceum, oraz służbę w szpitalu.

...a co sprawia, że jesteś smutny?

Smutek powoduje mój ojciec. Ponieważ widzę,
iż jest już stary. Gdy umrą moi rodzice, zostanę
sam. Nigdy nie byłem pomocny w pracy w
polu, przez to czasami mam problemy z ojcem.
Często mi mówi: „Ty nie pomagasz w polu!”.

Jakie masz plany na przyszłość?

Chciałbym zostać lekarzem, pracować i utrzymać
moją rodzinę. Chcialbym pomóc mojej mamie,
mojemu tacie, moim braciom. Mam już plan – 
gdy będą chorować, ja będę miał doświadczenie,
będę wiedział, jakie leki im podawać. 

Jakie są Twoje marzenia? 

Chciałbym mieć samochód i ładniejszy dom.
Chciałbym, żeby mój syn zaczął się uczyć, 
gdy będzie miał 6 albo 7 lat. Chciałbym mu 
pomagać i wspierać go, gdy pójdzie na uniwer-
sytet, żeby nie cierpiał, tak jak ja.

Benito zdecydował się na portret ze swoim ulubionym 

instrumentem muzycznym. [fot. Jonatan Kurzwelly]
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Fotografie
wykonane przez 
Benita:
„Pluszowe misie
bardzo ładnie 
wyglądają 
i bardzo je 
lubię”. 

Pluszowe misie 
nie były 
zabawkami 
syna Benita, 
służyły raczej 
jako dekoracja 
i obiekty 
o dużym walorze
estetycznym. 

„Nie lubię tego, 
ponieważ jest 
brzydkie
i nieuporządkowane”.
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„Zrobiłem to 
sam i bardzo
to lubię”.

Konstrukcja 
usytuowana była 
w narożniku 
pokoju Benita, 
w takim miejscu, 
żeby każdy 
gość mógł ją 
natychmiast 
zobaczyć.
Benito jest 
najmłodszym 
z dziewięciorga 
dzieci naszego 
gospodarza don 
Victoria. Dużo
nam pomagał, 
spędził z nami 
sporo czasu, 
tłumacząc 
rozmowy z ludźmi,
którzy nie mówili
po hiszpańsku. 
Był bardzo
ciekawy Polski 
i Europy. 

„Bardzo 
lubię grać...”

Benito 
wielokrotnie 
podkreślał 
swoje zdolności 
muzyczne.
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Eustacio Corollon Pos
płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
doświadczenie fotograficzne: brak
region: Municipio Solola
miejsce urodzenia: San Jorge la Laguna
miejsce zamieszkania: San Jorge la Laguna
wykształcenie: brak
stan cywilny: wdowiec
liczba dzieci: 9
(62 wnuków oraz 28 prawnuków)

Gdzie pracujesz?

W tym roku przestałem pracować. Boję się wspi- 
nać na budynki, nie mogłem tego dłużej znieść.  
Jestem majstrem, budowniczym, który robi pla-
ny, który zarządza. Miałem robotników, którzy 
pracowali dla mnie. Tutaj, w San Jorge la Laguna, 
zbudowałem trzy domy. Ale pracowałem również 
w Guatemala, Panajachel i Solola. Natomiast 
bycie burmistrzem… to nie jest praca. Ja tylko
rozmawiam, w tym nie ma pracy.

Jak nauczyłeś się zawodu?

Wszystkiego nauczyłem się samodzielnie.
Zbudowałem dom, nie mając żadnej wiedzy, nie 
byłem nawet murarzem. A potem zbudowałem 
dom dwupiętrowy. Jestem również kamieniarzem 
i hydraulikiem. Nigdy nie chodziłem do szkoły. 
Ale umiem troszkę czytać…

Jak wygląda Twój dom, ile osób w nim mieszka?

To jest dom jednopiętrowy. Są w nim cztery 
mieszkania. W tym domu mieszkamy w czwórkę: 
ja i trzech moich synów. A oni żyją ze swoimi 
dziećmi. Moje mieszkanie jest oddzielone, tak 
żeby mi nikt nie przeszkadzał. Obecnie mieszka 
tutaj sześć osób. Tak naprawdę mieszka więcej, 
ponieważ synowie wynajmują pokoje.

Jakie jest Twoje ulubione zajęcie, co najbardziej
lubisz robić?

Lubię spotykać się z ludźmi. Mam dużo doświad-
czenia, jestem w stanie ludziom pomagać. Już
drugi raz zostałem wybrany na burmistrza 

Które z wydarzeń w swoim życiu uważasz za
najważniejsze, przełomowe?

Moje życie… tylko Bóg to wie... Odnośnie do
przeszłości… piłem bardzo dużo. Ale potem
przestałem pić. Myślałem dużo... nie mogę być 
taki – taki pijany – i wychowywać dzieci. Cze-
go ja ich uczę? Jeśli któregoś dnia moje dziecko
stałoby się pijakiem, powiedziałoby mi „ty
również piłeś”! Od 37 lat nie wypiłem nawet 
łyka. To było moje dawne życie. Byłem kamie-
niarzem, byłem murarzem, byłem majstrem.
I udzielałem się dużo w społeczeństwie. Gdy
przestałem pić, kupiłem ziemię, wybudowałem 
dom… Dużo zyskałem, gdy przestałem pić.

Co najczęściej sprawia ci radość?

Stałem się bardzo szczęśliwy gdy przestałem
pić. Byłem bardzo szczęśliwy, gdy miałem żonę.
Bo kobieta opiekuje się domem i jest z kim
porozmawiać. 

Co najczęściej sprawia, że jesteś smutny?

Smutek przynosi mi brak żony. Kto przygo-
towuje jedzenie, kto robi pranie? Ja robię sobie
sam pranie. Moja żona zmarła siedem lat temu.

Jakie masz plany na przyszłość?

Moim planem jest już nie pracować. Żadnej
budowy więcej. Chcę żyć spokojnie w moim
domu, tak żeby mi nikt nie przeszkadzał. Życie
na tym świecie to szczęście. Umrzeć to znaczy 
zyskać. Umrzeć to znaczy odpoczywać.

Jakie jest Twoje marzenie?

Mam marzenia, ale nie ma siana [hiszp. „plata”].
Chciałbym podróżować do innych państw.
Jakichkolwiek państw. Do Polski [śmiech].
Raz byłem w Wenezueli, w Caracas. Chciałbym 
więcej podróżować.

Eustacio zdecydował się na portret z laską, która jest

symbolem burmistrza. [fot. Jonatan Kurzwelly]
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Fotografie
wykonane
przez Eustacia:
„Ja widzę ten
kościół codziennie,
a wy nie. Dlatego
zrobiłem to zdjęcie
dla was”.

Eustacio poprosił 
Marię, żeby
zapozowała
przed kościołem. 
Jest to najstarsza 
i największa 
budowla w San
Jorge la Laguna. 

„Ta droga
jest straszna
i bezużyteczna”.
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„To jest nasz
krajobraz.
Zrobiłem to
zdjęcie dla was, 
żebyście je
zabrali 
do Polski”.

„To jest mój 
dom…”

Gdy przybyliśmy 
do San Jorge 
la Laguna, 
poszliśmy 
do lokalnych 
władz poprosić 
o pozwolenie 
na badania. 
Wówczas 
poznaliśmy 
Eustacia. 
Cieszył się, 
że mógł nas 
powitać oraz
pokazać nam 
miejscowość 
i swój dom. 


