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Plastik w oczach
Za miast jak wie lu ame ry kań skich fo to -

re por te rów do ku men to wać woj nę

w Ira ku, Pan wy brał Afga ni stan.

Z ta ką pro po zy cją zwró cił się do mnie
ma ga zyn „Va ni ty Fa ir”. Aku rat wró ci -
łem z Li be rii, gdzie miesz ka łem czte ry
la ta. Pra cu ję nad książ ką o Li be rii i po -
my śla łem, że do brze mi zro bi, jak się
na tro chę od te go te ma tu od da lę. „Va ni -
ty Fa ir” to jed no z nie wie lu pism, któ re
chcą się jesz cze an ga żo wać w ry zy kow -
ne, cza so chłon ne i kosz tow ne przed się -
wzię cia. By ła to więc dla mnie fan ta -
stycz na moż li wość, tym bar dziej że ja -
ko fo to gra fa i fil mow ca po cią ga ją mnie
hi sto rie oso bi ste, ludz kie emo cje. Sta -
ram się po ka zy wać to, co opi su ję, przez
pry zmat wła snych prze żyć, an ga żu ję
się oso bi ście. Tak mia ło też być w Afga -
ni sta nie.

Na kon kurs World Press Pho to wy słał

Pan je den re por taż, ale zwy cię stwo

przy nio sło po je dyn cze zdję cie. Nie

prze czu wał Pan, ja ka moc w nim jest? 

Wy sła łem tyl ko re por taż, po nie waż
mnie in te re su je nar ra cja, opo wie dze -
nie hi sto rii. Nie je stem tra dy cyj nym fo -
to re por te rem new so wym. Afga ni stan
był wy zwa niem: do nie sie nia z te go kra -
ju są w więk szo ści cha otycz ne – tro chę
o uchodź cach, tro chę o opium, tro chę
o ta li bach, tro chę o afgań skiej ar mii.
Trud no o spój ną nar ra cję. Do li na Ko -
ren gal, do któ rej mia łem je chać, to epi -
cen trum ame ry kań skiej woj ny w Afga -
ni sta nie i jed no z naj nie bez piecz niej -
szych miejsc na świe cie. Za sta na wia -
łem się, co mo gę stam tąd prze ka zać?
Po my śla łem – nie wiem nic o Afga ni sta -
nie, je stem tam out si de rem, je dy ne co

do brze ro zu miem, to tych ame ry kań -
skich żoł nie rzy. Choć je stem Bry tyj -
czy kiem, to jed nak my i Ame ry ka nie je -
ste śmy miesz kań ca mi Za cho du, no
i mó wi my tym sa mym ję zy kiem. Po sta -
no wi łem więc opo wie dzieć o tych żoł -
nier zach. Nie o Afga ni sta nie, nie
o afgań skiej woj nie – lecz o lu dziach,
któ rzy bio rą w niej udział. 
Tyl ko że bę dąc em bed ded, czy li przy -

dzie lo ny do jed nost ki, po ka zy wał Pan

prze ży cia jed nej stro ny, co za wsze wy -

pa cza ob raz woj ny. Miał Pan w związ ku

z tym ja kieś dy le ma ty?

Ależ ja chcia łem być em bed ded. Za le -
ża ło mi na tym. Gdy bym po sta wił so bie
za cel zda nie spra woz da nia z te go, jak
prze bie ga afgań ska woj na – jak wie lu
uda ją cych się tam dzien ni ka rzy – rze -
czy wi ście miał bym dy le mat. Ta cy ko re -
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Ze zwycięzcą World Press Photo 2008 Timem Hetheringtonem
rozmawia Magdalena Rittenhouse
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Za reportaż zrobiony w szkole dla niewidomych w Sierra Leone Tim Hetherington dostał nagrodę World Press Photo w 2002 roku
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spon den ci ma ją pro blem, bo są przy -
wią za ni do gru py żoł nie rzy, a ma ją re la -
cjo no wać to, co się dzie je w ca łym kra ju.
Tyl ko że to nie by ło mo im za da niem.
Chcia łem opo wie dzieć hi sto rię jed ne go
od dzia łu. Po za tym nie znam fo to re por -
te rów, któ rzy w ten spo sób po ka zy wa li
woj nę – fo to gra fu jąc ży cie żoł nie rzy.
Zda wać by się mo gło, że to ba nal ny po -
mysł, lecz ja koś nikt te go nie ro bi. 
Ży jąc z żoł nie rza mi, an ga żo wał się Pan

emo cjo nal nie, był po ich stro nie. To

mo że bu dzić wąt pli wo ści co do obiek -

tyw no ści prze ka zu.

Ja w ogó le mam cza sem wąt pli wo ści,
je śli cho dzi o fo to gra fię. Bo pró bu ję opo -
wia dać hi sto rie. Ro biąc zdję cie, sta ram
się uchwy cić ja koś nar ra cję, za trzy mać
ją w miej scu. A to ozna cza, że za wsze po -
zo sta je miej sce na in ter pre ta cję. 
Pa na zwy cię skie zdję cie nie jest tech -

nicz nie per fek cyj ne – zbyt ciem ne, nie -

zu peł nie ostre. 

Są lu dzie, któ rzy – oce nia jąc fo to gra -
fie – kie ru ją się je dy nie es te ty ką. We -
dług mnie to nie po ro zu mie nie. Cho dzi
prze cież o to, by po ka zy wać ludz kie
emo cje i do trzeć do wi dza. Oczy wi ście,
ktoś mo że po wie dzieć, że mo je zdję cie
jest ciem ne i nie ostre i dla te go zu peł nie
nie ro bi na nim wra że nia. Lecz przez to
spusz cza so bie na oczy pe wien ro dzaj
za sło ny. Od bior cy ma ją pra wo do ta kich
kry tycz nych ocen i ja przyj mu ję to
do wia do mo ści. Tyl ko je śli ktoś oce nia
mo je zdję cia je dy nie pod ką tem es te ty -
ki, nie ro zu mie, o co mi cho dzi. Tak na -
praw dę je stem bar dzo za do wo lo ny z te -
go, że ono jest tro chę za ciem ne i nie -
ostre. Sta je się przez to bar dziej ma lar -
skie. Mia łem usta wio ną mi gaw kę na dłu-
gi czas, więc rze czy wi ście zdję cie jest
po ru szo ne. I rze czy wi ście jest nie do -
świe tlo ne. To są jed nak waż ne ele men -
ty tej fo to gra fii oraz te go, co chcia łem
prze ka zać. 
To był wy jąt ko wo cięż ki dzień? 

Tak, bar dzo in ten syw ny. Sta cjo no wa -
li śmy w Re stre po – ten woj sko wy obóz
w do li nie Ko ren gal na zwa no tak
na cześć Ju ana Re stre po, sa ni ta riu sza
z Dru gie go Plu to nu, któ ry zgi nął tam
kil ka mie się cy wcze śniej. Wraz z żoł nie -
rza mi z te go plu to nu prze by wa li śmy
w ma lut kim bun krze – ja kieś 20 me trów
na 15 – wśród wor ków pia sku i roz ło żo -
nej wszę dzie bro ni. By li śmy przez ca ły
dzień ata ko wa ni. Pa mię tam, że w któ -
rymś mo men cie ku le re be lian tów za -
czę ły wpa dać do środ ka. Je den z żoł nie -
rzy zo stał po strze lo ny w no gę i część tej
no gi po pro stu dyn da ła w po wie trzu. To
był po twor ny dzień...

To zdję cie zro bi łem oko ło szó stej
wie czorem, za pa dał zmrok. Za raz po -

tem do wie dzie li śmy się z na słu chu ra -
dio we go, że re be lian ci przy wieź li do do-
li ny 20 gra nat ni ków i dwie ka mi zel ki
do sa mo bój czych za ma chów. 
My śle li ście, że to już ko niec? 

Tak. By łem w strasz nym sta nie. Mia -
łem po czu cie, że osią gną łem kres wy -
trzy ma ło ści, że już dłu żej nie dam ra dy.
Ba łem się. Po twor nie się ba łem. Noc
spę dzi li śmy wszy scy sku le ni je den
obok dru gie go w jed nym ro gu bun kra.
Więc to zdję cie po wsta ło w ta kich właś -
nie oko licz no ściach. Prze czy ta łem po -
tem na ja kimś blo gu, że na gro dzo nej fo -
to gra fii z pew no ścią nie wy ko na no
w stre fie walk... 

To by ła jed na z tych no cy, pod czas
któ rych do świad czy łem te go, co na zy -
wam „nie zno śną świa do mo ścią nie -
uchron ne go koń ca”. To mo ment, gdy
czło wiek że gna się z ży ciem i jest śmier -
tel nie prze ra żo ny. Bar dzo trau ma tycz -
ne prze ży cie. 
War to tak ry zy ko wać dla kil ku fo to gra -

fii?

Za le ży, jak się na to pa trzy. I tak, i nie.
Ko niec koń ców – ja dę tam znów
w kwiet niu. 
Noc w bun krze ni cze go Pa na nie na -

uczy ła? 

Z ta ką no cą trze ba so bie po pro stu po -
ra dzić. Nie je stem fo to re por te rem, któ ry
jeź dzi z jed nej woj ny na dru gą. Lecz tej
hi sto rii nie opo wie dzia łem jesz cze
do koń ca. A od czu wam po trze bę, by to
zro bić. I je stem go tów pod jąć ry zy ko.
Nie przy pusz czam, że bym za raz po tem
za brał się do na stęp nego ta kiego te matu.

Co chciał Pan prze ka zać Ame ry ka -

nom ty mi zdję cia mi z Afga ni sta nu? 

Czy tel ni cy „Va ni ty Fa ir” to lu dzie za -
moż ni, wy kształ ce ni, naj czę ściej o le wi -
co wych za pa try wa niach. Dość wą ska
gru pa. Dla te go za le ża ło mi też bar dzo
na fil mie, któ ry tam jed no cze śnie krę ci -
łem dla te le wi zji ABC, po nie waż dzię ki
tym na gra niom mia łem moż li wość do -
tar cia do ma so wego odbiorcy – mój re -
por taż te le wi zyj ny obej rza ło w su -
mie 22 mi lio ny wi dzów. Na wet je śli za -
ło ży my, że dwie trze cie kar mi ły w tym
cza sie psa al bo parzy ły her ba tę, na dal
po zo sta je siedem mi lio nów. Nie spo sób
te go nie do ce nić. 

Chcia łem im po ka zać, jak wy glą da
woj na. Ja kie są do świad cze nia lu dzi,
któ rzy bio rą w niej udział. O to zresz tą
pro si li mnie wie lo krot nie żoł nie rze:
„Po każ, jak wy glą da tu na sze ży cie”. Ni -
gdy nikt mo jej pra cy nie nad zo ro wał,
nie cen zu ro wał. Nie mu sia łem ni ko mu
po ka zy wać swo ich taśm, tłu ma czyć się
z tego, co wy sy łam do re dak cji.
To, co Pan w swo im fil mie po ka zu je,

nie sta wia żoł nie rzy ame ry kań skich
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Tim He the ring ton – uro dził się w 1970 ro ku

w Li ver po olu w Wiel kiej Bry ta nii. Stu dio wał fi lo -

lo gię an giel ską i kla sycz ną w Oxford Uni ver si ty

i fo to gra fię pra so wą w Car diff Col le ge. Fo to gra -

fią za jął się za wo do wo w 1997 ro ku, wcze śniej

tro chę pi sał i wy da wał książ ki dla dzie ci. Eks pe -

ry men tu je z róż ny mi ga tun ka mi – od mul ti me -

dial nych pro jek cji w In sty tu cie Sztu ki Współ cze -

snej w Lon dy nie po wy sta wy pla ka tów w La gos

w Ni ge rii. Był sty pen dy stą m.in. Na tio nal En -

dow ment for Scien ce, Tech no lo gy and the Arts.

Fo to gra fo wał woj nę w Li be rii, tsu na mi w Azji,

re ali zo wał dłu go fa lo we pro jek ty, np. o szko le

dla nie wi do mych w Sier ra Le one, o graf fi ti wo -

jen nym, o tra ge dii Dar fu ru, o ame ry kań skich żoł -

nier zach w Afga ni sta nie, o ro li spor tu w co -

dzien nym ży ciu ofiar za mie szek w An go lii, Sier ra

Le one i Li be rii (je go zdję cia moż na obej rzeć

na stro nie www.tim he the ring ton.com).

He the ring ton jest lau re atem wie lu na gród dla

fo to re por te rów, w tym zło tej na gro dy na Ima -

ges Fe sti val, dwóch na gród za re por ta że

w World Press Pho to (w 2000 i 2002 ro ku)

i głów nej na gro dy w World Press Pho to 2008.

Od 2003 ro ku jest też ope ra to rem i współ twór -

cą fil mów do ku men tal nych. Pra cu je apa ra tem

Ca non EOS 5Ds. 
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Nie, ale od sze dłem na bok. Za raz po -
tem mu sie li śmy zresz tą ucie kać, bo
wszyst ko to to czy ło się w ogniu wal ki.
Póź niej ten żoł nierz przy szedł mnie
prze pro sić. Ja go też prze pro si łem.
Wy tłu ma czy łem mu, że jest mi przy -
kro, ale to mo ja pra ca. I że na praw dę
waż ne by ło, by to sfil mo wać. Zro zu -
miał. 

Czy zda rza ły się sy tu acje, gdy jed nak

wy łą czał Pan ka me rę? Gdy czuł Pan, że

w prze ciw nym ra zie prze kro czył by ja -

kąś gra ni cę? 

Pro blem z eki pa mi te le wi zyj ny mi po -
le ga na tym, że wszyst ko mu szą zro bić
w je den dzień. Przy jeż dża ją, włą cza ją
ka me rę i pro szą, by im opo wie dzieć
o naj bar dziej in tym nych szcze gó łach
ży cia. Wte dy czło wiek my śli tyl ko:
„Zjeż dżaj cie stąd”. Je śli chce my, by lu -
dzie po wie dzie li nam coś praw dzi we go
o so bie, mu szą nam za ufać. Na wet wte -

dy zda rza się, że je śli zbyt szyb ko chce -
my włą czyć ka me rę i na gry wać, owo za -
ufa nie tra ci my. Więc oczy wi ście zda rza
się, że nie włą czam ka me ry, bo czu ję, że
do pie ro na wią zu je my po ro zu mie nie,
bu du je my za ufa nie. Umie jęt ność opo -
wia da nia o ludz kich lo sach nie po le ga
na ro bie niu ład nych zdjęć, znacz nie
waż niej sza jest em pa tia. To zaś wy ma ga
wy czu cia, gdzie są gra ni ce, któ rych nie
na le ży prze kra czać. Po za tym – to mu si
dzia łać w obie stro ny. Lu dzie ocze ku ją,
że ja też się na nich otwo rzę i coś z sie bie
dam. Je stem bar dzo otwar tą oso bą
i my ślę, że dla te go lu dzie przede mną
się otwie ra ją. 
Szko ła dla nie wi do mych w Sier ra Le -

one, woj na do mo wa w Li be rii, kry zys

w Cza dzie, tsu na mi w Azji – co łą czy te -

ma ty przez Pa na po dej mo wa ne? Ma ją

ja kiś wspól ny mia now nik? 

Wszyst kie by ły in ten syw ne pod
wzglę dem psy cho lo gicz nym. We
wszyst kich był ja kiś pier wia stek du cho -
wy. I wszyst kie – z wy jąt kiem te ma tu
o tsu na mi – do ty czy ły kon flik tów. Nie -
wi do me dzie ci w Sier ra Le one by ły ofia -
ra mi woj ny. Jed na z dziew czy nek opo -
wie dzia ła mi na przy kład, w ja ki spo sób
stra ci ła wzrok. Re be lian ci za bi li jej oj ca

w po zy tyw nym świe tle. Zrzu ci li bom by

na wio skę, chcąc ude rzyć w ta li bów,

ale zgi nę li nie win ni lu dzie, dzie ci.

Od te go tak na praw dę za czę ły się po -

waż ne kło po ty Dru gie go Plu to nu. 

No wła śnie, wszyst ko to by ło dość
skom pli ko wa ne, sta ra łem się to po ka -
zać. By ły zresz tą po twor nie trud ne
mo men ty. Fil mu jąc tych żoł nie rzy

w chwi li, gdy po śmier ci swo je go ko le -
gi zu peł nie tra cą nad so bą kon tro lę,
gdy kil ku z nich za czy na pła kać, a wła -
ści wie wyć, czu łem się po twor nie.
W na gro dzo nym na World Press Pho -
to re por ta żu jest jed no zdję cie, któ re
wte dy wła śnie zro bi łem – żoł nierz ma
ca łe ple cy czer wo ne od krwi, a obok
na zie mi le ży za bi ty. Gdy to krę ci łem,
je den z nich pod szedł do mnie i za czął
wrzesz czeć: „Wy łącz ka me rę, wy łącz,
k..., ka me rę!”. 
Wy łą czył Pan? 

Jest jedna istotna różnica między amatorem
a profesjonalistą. Ten drugi potrafi myśleć o tym,
czemu jego fotografia ma służyć
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Były młody żołnierz Narodowego Frontu Patriotycznego Liberii, który walczył w wojnie domowej. Po wojnie dzieci te przystosowano do normalnego życia
m.in. dzięki angażowaniu ich w sport (na zdjęciu rozgrzewka przed meczem). Ten reportaż zdobył nagrodę World Press Photo w 2000 roku
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i bar dzo dłu go pła ka ła. Nie po tra fi ła
prze stać, więc za ka rę wla li jej do oczu
płyn ny pla stik. Tak więc cen tral nym te -
ma tem pro jek tu re ali zo wa ne go wśród
nie wi do mych by ła woj na. Po dob nie jak
w Li be rii, choć tam nie do koń ca uda ło
mi się po ka zać to tak, jak chcia łem.
W ja kiejś mie rze by ła to mo ja po raż ka. 
Ja kie błę dy tam Pan po peł nił? 

By łem je dy nym chy ba fo to gra fem,
któ ry pod czas tej woj ny miesz kał z re -
be lian ta mi. Cho ciaż wszy scy do oko ła
mó wi li mi, że to nie moż li we, bo to sza -
leń cy i mor der cy. Ale spę dzi łem wśród
nich pra wie czte ry la ta, na do brą spra -
wę miesz ka jąc w Li be rii, tyl ko raz na ja -
kiś czas przy jeż dża łem do Eu ro py albo
Sta nów Zjednoczonych w ce lach biz -
ne so wych. Nie by łem więc tam ty po -
wym bia łym dzien ni ka rzem. Wto pi łem
się w co dzien ne ży cie. To ozna cza ło, że
mogłem ro bić zdjęcia, któ re mia ły
okre ślo ną fak tu rę, ja kiej nie od naj du je
się w fo to gra fii pra so wej albo agen cyj -
nej – zdjęć po ka zu ją cych coś głęb sze go,
istot niej sze go. Mi mo to po wi nie nem
był wy żej sta wiać so bie po przecz kę.
Po wi nie nem był fo to gra fo wać tych lu -
dzi w spo sób bar dziej oso bi sty, sku -
piać się na ich emo cjach. Tym cza sem
czę sto kon cen tro wa łem się na es te ty ce
i na tym, że by zdo być ład ny ob ra zek,
a nie że by coś waż ne go prze ka zać.
Czło wiek uczy się przez ca łe ży cie
i uczy się na błę dach. Waż ne, by iść
do przo du. 
Roz wój cy fro wej tech no lo gii spra wia,

że dziś fo to gra fu ją nie mal wszy scy. Ja -

ko pro fe sjo na li sta czu je się Pan za gro -

żo ny? 

Jest jed na istot na róż ni ca mię dzy
ama to rem a pro fe sjo na li stą. Ten dru gi
po tra fi my śleć o tym, cze mu je go fo to -
gra fia ma słu żyć. Na ra zie nie wszy scy
pro fe sjo na li ści to po tra fią, ale to bę dzie

co raz waż niej sza umie jęt ność. Nie wy -
star czy zro bić do bre zdję cie, trze ba
jesz cze wie dzieć, jak mo że być ono wy -
ko rzy sta ne. Ar ty sta two rzy ja kiś ob raz
dla sa me go ob ra zu. Nie mu si ni cze go
uza sad niać. Dla mnie to uza sad nie nie
jest bar dzo waż ne. Nie in te re su je mnie
ro bie nie pięk nych bia ło -czar nych fo to -
gra fii, któ re znaj dą się po tem w ślicz nie
wy da nym al bu mie ad re so wa nym do wą -
skiej gru py no wo jor skich ar ty stów lub
in te lek tu ali stów. Mnie in te re su je ma -
so wa ko mu ni ka cja – chcę do trzeć
do ma so wego odbiorcy i chcę mu coś
waż ne go po wie dzieć, po ru szyć, zmu sić
do my śle nia. Dla te go mu szę my śleć
o tym uza sad nie niu, o środ kach wy ra -
zu, którymi się po słu gu ję. 
Co to zna czy, że nie chce Pan ro bić

pięk nych bia ło -czar nych zdjęć? 

Gdy pra cu ję, jest to tak in ten syw ny
pro ces, że po pra cy nie cho dzę po mieś -
cie z apa ra tem. Są fo to gra fo wie, któ rzy
tak ro bią – wy cho wa ni w tra dy cji Car -
tier-Bres so na, któ ry wiecz nie szu kał
wła ści we go mo men tu. Lecz wie lu do -
ku men ta li stów, tak jak ja, od te go stro -
ni. Są za in te re so wa ni nar ra cją. A pra ca
nad ta ką nar ra cją jest pro ce sem wy ma -
ga ją cym i tak in ten syw nym, że nie mo gą
te go ro bić non stop. 
Pra cu je Pan na wła sny ra chu nek, nie

bę dąc na sta łe zwią za nym z któ rąś re -

dak cją lub agen cją. Ja kie są bla ski

i cie nie by cia fre elan ce rem? 

Je stem wol ny. Mo gę pra co wać dla ko -
goś i za ra biać du że pie nią dze al bo mo gę
pra co wać na wła sny ra chu nek i cie szyć
się swo bo dą. Współ pra cu ję z tzw. agen -
cja mi stoc ko wy mi – z Pa nos w An glii,
Fo cus w Niem czech i z Gra zia we Wło -
szech. One zaj mu ją się dys try bu cją mo -
ich zdjęć, bar dzo to so bie chwa lę. Je śli
za ła twią mi ja kieś zle ce nie, to świet nie.
Je śli jest in te re su ją ce, chęt nie je bio rę.

Ale re pre zen tu ję sie bie sam i je stem
z te go bar dzo dum ny.  
Moż na z te go nie źle żyć? 

Te raz jest tro chę ła twiej, lecz po cząt ki
– pierw szych pięć lat – by ły na praw dę
cięż kie. W 2000 ro ku do sta łem na czte -
ry la ta sty pen dium Na tio nal En down -
ment for the Arts i to po zwo li ło mi sta -
nąć tro chę na no gi. Ale na wet po zdo by -
ciu na gród World Press Pho to ni gdy nie
mia łem po czu cia, że nie mu szę się o to
mar twić. Ta kie na gro dy po zwa la ją się
utrzy mać na po wierzch ni, ale na dal by -
wa trud no. By cie fre elan ce rem jest za ra -
zem wspa nia łe i po twor ne. Są dni, kie dy
ma rzy mi się, by wsta wać co dzień ra no,
iść po pro stu do pra cy, do sta wać wy pła -
tę i nie mu sieć o tym wszyst kim my śleć. 
Więc w kwiet niu je dzie Pan do Afga ni -

sta nu. A co po tem? 

Bę dę pro wa dził kurs fo to gra ficz ny
dla Bri tish Co un cil w Szwaj ca rii. Pra co -
wa łem już dla nich kil ka ra zy w Afry ce.
Uczę wi zu al nej ko mu ni ka cji. Bo nie in -
te re su ją mnie tak bar dzo umie jęt no ści
tech nicz ne – choć opa no wa nie pod staw
jest ko niecz ne – jak ko mu ni ka cja. 
Nie wo lał by Pan skon cen tro wać się

na wła snej pra cy? Dla cze go Pan uczy? 

Bo lu bię, bo uwa żam, że jest to po -
trzeb ne. W pro gra mach szkol nych jest
na uka pi sa nia, czy ta nia, li cze nia, lecz
nikt nie zaj mu je się ko mu ni ka cją wi zu -
al ną. Po tem za sta na wia my się, co jest
nie tak z na szy m spo łe czeń stwem, dla -
cze go tak ne ga tyw ny wpływ ma ją
na niego re kla my, prze moc w te le wi zji,
gry wi deo. Umie jęt no ści po ru sza nia się
w ta kim wi zu al nym świe cie trze ba roz -
wi jać już u ma łych dzie ci.

Mam więc po czu cie, że kształ cę no we
po ko le nie, któ re za po mo cą wi zu al ne go
prze ka zu bę dzie coś waż ne go ko mu ni -
ko wać. Je stem też prze ko na ny, że
– ucząc in nych – sam się roz wi jam. ■

Z lewej: zwycięskie
zdjęcie World
Press Photo 2008
– żołnierz
amerykański
w bunkrze
w dolinie Korengal.
Z prawej: zdjęcie
zrobione – mimo
oporu żołnierzy
– w dolinie
Korengal. Oba
Afganistan 2007
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