
Tam, gdzie ludzie śpią wśród pól ryżowych...
,,Tylko podróż jest prawdziwym życiem,

jak i prawdziwe życie jest podróżą”.
Jean Poul

Ponownie zaczynam wakacyjną wyprawę przez Białoruś, niezmierzoną Rosję, Chiny i 
Wietnam, jednak tym razem jest to podróż po stronach książki, w której będę wspominać to 
co przeżyłam przemierzając Azję przez prawie pięćdziesiąt  dni.  Wyprawy niełatwej,  gdyż 
jadę do krajów obcej kultury - dla mnie prawie nieznanej. Niełatwej z tego względu, że nie 
wiem czego  można  się  tam spodziewać  i  niełatwej,  bo  jadę  w małej  grupie  -   czterech 
dziewczyn.  Każda  z  nas  ma  jakieś  obawy,  czy  je  przezwyciężymy?  Czy  damy  radę 
przeciwnościom  losu? Czy wytrzymamy ze sobą tyle dni? Czy prawie pół roku przygotowań 
do wyjazdu  i  pokonaniu  wielu  przeszkód  będzie  tego  warte?  Wszystko  to  okaże  się  już 
wkrótce. Chińska wiza dwukrotnego wjazdu, wiza wietnamska oraz pieczątki AB oznaczające 
służbową podróż przez Rosję to nasze przepustki do Azji, czas ruszać zaczynając opowieść i 
przenosząc się wstecz do początku podróży...

01/02 sierpień 2002
Noc z 1 na 2 sierpnia to dzień naszego wyjazdu, oczywiście poprzedzony nerwową 

krzątaniną, która dopada praktycznie każdego, kto wybiera się w podróż, a tym bardziej w tak 
długą, która nie wiadomo co  przyniesie. 

Koło drugiej w nocy przyjeżdża po mnie Aśka. To najstarsza osoba  w naszej grupie i 
z tego względu najbardziej odpowiedzialna, co moją mamę bardzo cieszy z tego względu, bo 
mniej będzie się o mnie martwiła. Aśka jest nauczycielką wychowania fizycznego i mieszka 
w mojej miejscowości, a poza tym jest znajomą mojej mamy, która zresztą zaproponowała jej 
udział  w  tej  eskapadzie.  Wprawdzie  Aśka  zbierała  pieniądze  na  wyjazd  do  Grecji  do 
ogromnej,  różowej  świnki-skarbonki  z  napisem  ,,wycieczka  2002”,  ale  zamiast  Grecji 
wybrała szalony pomysł podboju Azji. 

Jedziemy  do  Malborka  na  dworzec  kolejowy,  tam  o  02:45  mamy  pociąg  do 
Warszawy. Do Malborka zmierza już nim Renia - trzecia uczestniczka wyjazdu. Renia jest z 
Gdańska. Studiuje tak jak ja geografię i od października będzie ze mną na roku, gdyż teraz 
była  na  rocznym urlopie  dziekańskim z powodu półrocznego pobytu  w USA. Znamy się 
całkiem nieźle. Rok temu razem przemierzałyśmy bezdroża Maroka.

Pociąg z Gdańska przyjeżdża punktualnie. Renia już wychyla się  z pociągu. No to już 
jesteśmy  we  trzy.  W Warszawie  jesteśmy umówione  z  Karoliną  –  ostatnią  osobą  naszej 
grupki. 

Większą część czasu przestałyśmy na korytarzu rozmawiając o tym i owym. Renia 
zaczęła mówić, że wychodząc z domu zastanawiała się czy dobrze robi, iż wyjeżdża do Azji. 
Jednak teraz kiedy już jesteśmy we trzy w pociągu wątpliwości jej przeszły. 

W końcu  dziewczyny  postanawiają  udać  się  na  małą  drzemkę,  a  ja  czuwam nad 
naszym bagażem, bo jakoś ludzie jadący tym pociągiem nie wyglądają zbyt ciekawie, a może 
to tylko moje obawy żeby przedwcześnie nie stracić bagażu i nie wrócić do domu...

02 sierpień
W Warszawie Wschodniej lądujemy dokładnie o 06:17. Transportujemy się z całym 

naszym bagażem prosto na peron z którego za pół godziny odchodzi nasz kolejny pociąg, tym 



razem do Terespola. Dziewczyny zostają na peronie a ja biegnę po Karolinę. Umówiłyśmy się 
pod  głównymi  kasami.  Bez  problemu  ją  odnajduję.  Karolina  jest  z  Warszawy do  naszej 
wyprawy  trafiła  dzięki  Reni,  która  poznała  ją  przypadkiem  w...  Nowym  Jorku.  Renia 
zobaczyła dziewczynę, która szła ulica z polskim przewodnikiem i ją zaczepiła. Tak zaczęła 
się ich znajomość, a po pewnym czasie została wciągnięta do naszego wyjazdu.

Już we cztery stoimy na peronie i porównujemy swój bagaż. Jak widać są znaczne 
dysproporcje wagowe. Najmniejszy i najlżejszy ma Karolina.

O 06:57 opuszczamy Warszawę i zmierzamy na wschód, od tej pory przez najbliższy 
tydzień będzie to nasz jedyny kierunek. Tej trasy nigdy nie pokonywałam więc jest na co 
popatrzyć za oknem. Z czasem jednak widać, że zbliżamy się do wschodniej granicy, zmienia 
się krajobraz. Jakoś trudno mi opisać na czym ta zmiana polega, ale jednak jest widoczna. Do 
Terespola dojeżdżamy koło 10:00. Mamy niewiele czasu na kupienie biletów oraz zrobienie 
małych  zakupów.  Za pół  godziny mamy pociąg przez  granicę  do białoruskiego Brześcia. 
Bilety  kupujemy  w  biegu,  potem  jeszcze  szybkie  zakupy  w  sklepie  spożywczym.  Aśka 
opowiada, że kiedy kupowała polską wódkę w sklepie ekspedientka była bardzo zdziwiona 
dlaczego nie chce tańszej białoruskiej.

Biegiem  wpadamy  do  naszego  pociągu.  Pociągu  przemytników.  Dlaczego?  Nasz 
środek lokomocji kojarzy mi się z tekturową atrapą pojazdu. Wnętrze tego pociągu wygląda 
tak jakby przeszło przez niego jakieś tornado, wszystko jest porozkręcane. To przemytnicy 
jadąc z Białorusi do Polski chowają wszystko gdzie się tylko da. Myślę sobie, ze świetnie 
byłoby zobaczyć w drodze powrotnej ten proceder. 

Przejazd przez odcinek graniczny ciągnie się  w nieskończoność,  bo większą część 
czasu stoimy,  gdyż jest kontrola celna i paszportowa - najpierw polska, potem białoruska. 
Musimy wypełniać jakieś śmieszne formularze, na których wymagane jest wpisanie kwoty 
pieniędzy, którą mamy ze sobą. Przez chwilę debatujemy czy mamy wpisywać te nasze 1000 
dolarów na osobę, ale poznana przez nas miła Polka, mówi że powinnyśmy je wpisać. Jak się 
później  okazuje ta Polka pokonuje tę trasę każdego dnia w celach ,,handlowych”. Jest  po 
prostu  przemytniczką.  Oprócz  niej  poznajemy  także  Anglika,  mieszkającego  w Australii, 
który  w tej  chwili  jedzie  do  swojej  białoruskiej  narzeczonej.  W sumie  wszystko  to  trwa 
prawie 2,5 godziny, bo na dodatek przestawiamy zegarki o jedną godzinę do przodu na czas 
białoruski.  Docieramy  do  Brześcia.  Tutaj  wita  nas  przepiękny  dworzec  z...  żyrandolami. 
Żegnamy się z naszą Polką, która życzy nam milej podróży i pyta nas czy jakbyśmy spotkały 
się w drodze powrotnej, to nie przewiozłybyśmy jej tego i owego przez granicę...

Teraz  czekało  nas  przejście  obok  ,,biurek”  białoruskich  urzędników  granicznych, 
którzy podbili  nasze deklaracje  celne.  Po przejściu zrzucamy nasze bagaże.  Ja z Karoliną 
pilnujemy je,  a  Aśka i  Renia  pędzą  do kas  szukać  biletów do Moskwy.  W czasie  kiedy 
dziewczyny załatwiają sprawy biletowo – walutowe my z Karoliną spotykamy pierwszych 
Polaków, którzy już wracają ze swych wojaży po Azji, a dokładniej po Rosji. Jedna grupka 
wraca z Kamczatki,  inna z nad Bajkału, jeszcze inna wraca z Kaukazu. Renia oczywiście 
zainteresowała się tymi, którzy wracali z Kamczatki, bo to jej jedno z podróżniczych marzeń.

Po dość  długim czasie  dziewczyny  przychodzą  dzierżąc  w ręku nasze  upragnione 
bilety  do Moskwy.  Kasjerka podobno najpierw narobiła  dziewczynom nadzieję,  na  to,  iż 
będzie można tutaj w Brześciu kupić bilety na kolej transsyberyjską, ale niestety ostatecznie 
nie udało się. Zostaje nam kombinowanie w Moskwie, tam zobaczymy co będzie dalej. W 
każdym  razie  teraz  będziemy jechały  w luksusowych  warunkach,  bo  w czteroosobowych 
przedziałach sypialnych. 

Koło 16:00 wsiadamy do naszego pociągu jadącego w kierunku Moskwy. Jutro o 7:00 
rano czasu moskiewskiego, czyli o kolejną godzinę do przodu, będziemy w stolicy Rosji. A 
teraz  to  walczymy  z  ,,żarką”  panującą  w pociągu.  Czujemy się  prawie  jak  w saunie.  W 
przedziale nie da się wytrzymać, tak gorąco. Pociąg chyba przez cały dzień stał gdzieś na 



bocznicy i nagrzewał się jak piekarnik. Przez praktycznie dwie godziny stałyśmy na korytarzu 
przy oknie. To i tak niewiele dawało, bo powietrze wpadające do pociągu było gorące. Nie 
dało się zrobić przeciągu, bo w naszym przedziale okno się nie otwiera. W wielu rosyjskich 
pociągach tak jest, że okna się nie otwierają, jedynie na korytarzu, ale i tak tylko co drugie. 

Próbujemy sobie po 19:00 drzemać, nie jest to łatwo, bo nadal jest gorąco i przylepiam 
się do mojego łóżka. Żadna przyjemność. 

Przemierzamy Białoruś. Krajobrazy równinne, dużo zieleni no i w pewnym momencie 
z Renią dostrzegamy meandrującą rzekę. Meander który mijamy jest jakby żywcem wyjęty z 
podręcznika. Takiego jeszcze nigdy nie widziałam. 

Jest już 22:00, zrobiło się chłodniej, a za oknem leje. Nie wiem kiedy będziemy w 
Rosji, bo praktycznie granica rosyjsko – białoruska nie istnieje. Powoli zaczynam myśleć o 
śnie,  bo tak prawdę mówiąc nie śpię już od dwudziestu jeden godzin! Kiedy przykładam 
głowę do pociągowej poduszki zasypiam jak kamień...

03 sierpień
Śpimy sobie jak zabite,  ale  w pewnym momencie wydaje mi się,  że ktoś puka do 

drzwi. Nie, to tylko sen. Po chwili znowu słyszę walenie do drzwi, to jednak nie jest sen. 
Renia  też  się  budzi  i  zaspana  wstaje  z  łóżka,  otwiera  drzwi,  a  tam  czeka  na  nas  pani 
prowadnik wagonu. Jest już 5:45 czasu moskiewskiego, czyli dla nas dopiero 3:45, za godzinę 
będziemy  w  Moskwie.  Narzekamy,  że  tak  wcześnie  nas  obudzono,  mogłyśmy  przecież 
jeszcze trochę sobie pospać.

Punktualnie o 7:00 wita nas Moskwa, a dokładniej Dworzec Białoruski. Przenosimy 
się na Dworzec Jarosławski, skąd odchodzą pociągi na linii kolei transsyberyjskiej. Po raz 
pierwszy jedziemy moskiewskim metrem. Jest przepiękne, no i oczywiście są w nim ogromne 
żyrandole, które nadają mu majestatu. Jestem pod wrażeniem. Szkoda, że u nas nie ma czegoś 
równie pięknego.

W końcu jednak trzeba porzucić rozmyślania na temat moskiewskich żyrandoli, bo już 
zbliżamy  się  do  dworca.  Tutaj  będziemy  próbować  pojechać  dalej.  Jeszcze  nie  wiemy 
dokładnie gdzie, bo to zależy głównie od pań w kasach biletowych. Pierwsza próba okazuje 
się nieskuteczna. Karolina i ja zostajemy pilnować bagaży, a Aśka z Renią idą do innej kasy. 
Tam  spotykają  sympatyczną  Rosjankę,  która  pomaga  w  wyborze  połączenia.  Trwa  to 
wszystko dobrą godzinę, ale za to odnosimy sukces. Za kilka godzin ruszamy dalej do Cita na 
Syberii, to już będzie za Irkuckiem. Cita to miejscowość, w której trasa kolei rozgałęzia się na 
dwie odnogi.  Jedna będąca trasą kolei  transsyberyjskiej  biegnie dalej  na wschód, a druga 
odbija na południe do Zabajkalska, graniczącego z Chinami.

Zadowolone z biletami w ręku udajemy się do poczekalni, gdzie rozbijamy nasz obóz. 
Potem  idziemy  na  przydworcowy  bazar  i  robimy  spore  zaopatrzenie  żywnościowe  do 
pociągu.  Po zakupach przyszła  kolej  na wyjście  do łazienki,  gdzie  postanowiłyśmy umyć 
sobie włosy, tak na wszelki wypadek, bo przecież teraz czeka nas jakieś pięć dni jazdy i nie 
wiadomo kiedy będzie można to zrobić po raz kolejny.  Umyte  zabieramy się za robienie 
śniadania. Oczywiście towarzyszy nam polski pasztet. Mamy tego siedemnaście puszek, więc 
będzie  czas,  że  nam  zbrzydnie.  A  kto  wie  może  jeszcze  za  nim  zatęsknimy,  kiedy  się 
skończy?

Do odjazdu pociągu mamy jeszcze około dwóch godzin, więc każda z nas co chwilę 
gdzieś wychodzi. Na tym dworcu jest jedna denerwująca mnie rzecz. Za każdym razem kiedy 
wchodzi się do poczekalni należy pokazywać bilet. Nudzi mnie już to, bo ile razy mogę go 
wyciągać???

Renia siedzi naprzeciwko mnie i przygląda się jak piszę. Wiem że zaraz coś powie, no 
i nie mylę się. Renia mówi: ,,Teresa, jak mnie tam obsmarujesz...” no tak cała Renia. Tutaj 
muszę wyjaśnić dlaczego Renia nazwała mnie Teresą. Właściwie nazywa mnie tak już od 



dobrego roku, a wszystko zaczęło się od wyjazdu do Maroka. Tam mnie tak ochrzciła, choć 
naprawdę nie wiem dlaczego. W każdym razie dla niej jestem Teresa. 

A co  robią pozostałe  dziewczyny?  Aśka śpi,  a  Karola  podobnie  jak ja  pisze swój 
dziennik z podróży. W wolnej chwili wysyłam do domu sms-a z wiadomością, że jesteśmy w 
stolicy Rosji i wkrótce wyruszamy dalej na wschód.

W końcu postanawiamy udać się na zwiad i sprawdzić, gdzie znajduje się peron, z 
którego odchodzi nasz pociąg. Musimy to zrobić, bo nie zabierzemy się z naszym bagażem na 
raz. Jest go sporo, w dodatku przez nasze zakupy nadmiernie nam się namnożyło różnych 
siatek. Wszystko przez to, że teren wokół dworca to same drobne sklepiki i bazar. Na dodatek 
obok tego dworca jest Dworzec Kazański, z którego pociągi jadą w kierunku Kazachstanu. 
Dworce w Moskwie mają właśnie nazwy od kierunków w które jadą pociągi.

Dochodzi 15:00, czyli  czas naszego odjazdu z Moskwy.  Na peron wtacza się nasz 
pociąg.  Trwa  to  dość  sporo  czasu,  ale  nie  ma  co  się  dziwić,  bo  pociąg  składa  się  aż  z 
osiemnastu wagonów. Renia jest trochę zawiedziona, bo dwa lata temu, kiedy jechała tę trasą, 
jej pociąg liczył dwadzieścia dwa wagony. Na peronie kłębią się tłumy ludzi i tyleż samo, a 
może i więcej ich bagaży. Szukamy naszego wagonu numer pięć, oczywiście okazuje się, że 
znajduje  się  prawie  na  samym  początku,  więc  zbieramy  cały  nasz  bagaż  i  ruszamy  na 
początek. 

Po sprawdzeniu biletów udaje nam się wsiąść i znaleźć swoje miejsca. Wagon ten jest 
bardzo specyficzny,  bo nie ma w nim przedziałów, tylko dyktowe przegródki.  W każdym 
kąciku znajdują  się  cztery  łóżka,  a  prostopadle  do  nich  -  oddzielone  od  kąta  korytarzem 
biegnącym przez cały wagon  -  jeszcze dwa. Mamy szczęście, bo dostałyśmy bilety właśnie 
na taką czwóreczkę. Zajmujemy miejsca: ja i Renia na górze, Aśka i Karola na dole. Powoli 
cały wagon zapełnia się ludźmi i ich tobołami. My co cenniejsze rzeczy wkładamy do kufrów 
znajdujących się pod dolnymi  łóżkami.  Nikt nam niczego stamtąd nie ukradnie,  musiałby 
którąś  z  dziewczyn  w nocy  zrzucić  z  łóżka  żeby  to  uczynić.  Jesteśmy zadowolone,  tym 
bardziej, że nasze okno tym razem otwiera się, czyli nie zginiemy z powodu upału, bądź też 
nie zaczadziejemy od zapachów, które będą się wyzwalać w wagonie, w którym bądź co bądź 
jechać będzie 52 osoby.

Naczelnik pociągu umila nam czas puszczając coś w rodzaju discorusia z kasety. Ale 
jak  widać  ma  tylko  jedną,  bo  leci  w  kółko.  Poza  tym  widać,  że  już  wiele  kilometrów 
przejechała,  bo aż zaciąga.  Piosenki jak na disco są oczywiście  fantastyczne,  jedna jest  o 
stronach www, czyli  o Internecie, druga o jakiejś wriednej babie, inna jeszcze i tu cytuję: 
,,patancujem,  popijem i pależym....”  i  tak w kółko to leci  przez głośniki.  Już się  boję co 
będzie dalej, bo już mam tego dość, a to dopiero pierwszy dzień w tym pociągu.

Na  stole  leży  atlas  Rosji,  tak  więc  przez  całą  drogę  możemy  sprawdzać,  gdzie 
jesteśmy i jak biegnie nasza trasa. I już na samym początku jestem zdziwiona, bo myślałam, 
że po opuszczeniu Moskwy pojedziemy na wschód, a tu nic z tego. Wiele godzin jedziemy, 
ale w kierunku północnym!!! Tak dziwnie biegnie ta trasa. Wieczorem odczytuję szerokość 
geograficzną,  miejsca  w którym odbijamy w końcu na  wschód,  to  58  równoleżnik,  czyli 
szerokość Estonii!!!! Kto by się tego spodziewał? Oczywiście to od razu wyjaśnia dlaczego 
dopiero koło 23:00 zaczyna się ściemniać za oknem.

Atmosfera  w wagonie...  trochę  zawiesista,  gdyż  większość  pasażerów poszła  spać 
zaraz po tym jak wsiedli do pociągu. Co jakiś czas się budzą na jedzenie i potem dalej śpią. 
Oprócz Rosjan i naszej czwórki jadą w naszym wagonie jeszcze Czesi.

Krajobraz za oknem, jak na razie swojski, mimo tego 58 równoleżnika. Jest po prostu 
europejski. Jak dla mnie to jednak jest stanowczo za płasko. Poza tym wzdłuż linii kolejowej 
ciągną lasy, więc wiele nie widać. Chyba mają na celu ochronę torowiska przed zasypaniem 
śniegiem podczas zamieci śnieżnych. 



Z ciekawostek  oprócz  tej  szerokości  geograficznej,  to  dzisiaj  mijałyśmy  Wołgę  – 
najdłuższą rzekę Europy. Jednak zanim to do mnie dotarło, już ją przejechaliśmy i było za 
późno na zrobienie zdjęcia.

Tak  minął  pierwszy  dzień  na  trasie  kolei  transsyberyjskiej...  raczej  sennie.  Mam 
nadzieję, że jutro będzie ciekawiej.

Idziemy spać, wszystkie cztery, cenne rzeczy zabezpieczone, więc nic nam nie grozi. 
Przed wyjazdem uzgadniałyśmy, że w pociągu będziemy pełnić wartę, a tu teraz udajemy się 
spać i nie zamierzamy ustawiać wartowników.

04 sierpień
Pierwsza spokojna noc. Dzisiaj można było się porządnie wyspać. Wstałyśmy bardzo 

późno,  po  9:00  rano  czasu  moskiewskiego,  ale,  że  w  nocy  wpadłyśmy  w kolejną  strefę 
czasową, tak więc była już 10:00. Podsumowując naszą dotychczasową wycieczkę w czasie, 
jesteśmy ,,do przodu” w stosunku do Warszawy o trzy godziny.  Wkrótce znowu zgubimy 
kolejną godzinę, bo według naszego atlasu Rosji, w którym zaznaczone są strefy czasowe, już 
w Permie znajdziemy się w następnej strefie czasowej. Ciekawe doświadczenie z tym czasem. 
Przynajmniej człowiek się nie nudzi w pociągu, każda doba skraca się o godzinę lub dwie. 
Ciekawe jak to będzie w drodze powrotnej, wtedy doba będzie dłuższa....

Gdzieś nad ranem nasz sąsiad z łóżka pod oknem wysiada. Któż to teraz zajmie jego 
miejsce? Nie mija wiele czasu, no i mamy dwóch nowych sąsiadów. Obserwujemy ich ze 
swojego  kącika.  Wyglądają  co  najmniej  dziwnie.  Obaj  ubrani  w  garnitury,  ale  z... 
reklamówkami w rękach. Dosłownie po pięciu sekundach byli już w swoich łóżkach, jednak 
zanim tam się  znaleźli  zaczęli  ściągać  swoje garnitury.  Moje zainteresowanie  przyciągają 
buty jednego z nich, raczej nie mają nic wspólnego z obuwiem, które nosi się do garnituru. 
Wyglądają  tak  jakby ktoś wziął  parę gumowców i  odciął  od nich cholewki.  Poza tym w 
środku  są  wyściełane  różowym  materiałem,  co  sprawia  że  ten  człowiek  wygląda  dość 
komicznie.  Ku  mojemu  zdziwieniu  widzę,  że   pod  galowym  ubraniem  mają  kompletny 
strój  ,,pociągowy”.  Jeden  z  nich  pod  spodniami  ma  spodenki  a  la  bermudy  ze  wściekle 
pomarańczowymi wstawkami. Jakby tego było mało jest chory, co wzbudza w nas dość duże 
obawy,  żeby  czasem nie  uraczył  nas  jakimś  bakcylem.  Z  kolei  spod  garnituru  drugiego 
podróżnego ukazują się  drugie spodnie,  białoszare  na dodatek pumpiaste.  Na tym się  nie 
kończy,  bo  tajemniczy  gość  ściąga  nawet  i  te  spodnie,  pod którymi  znajdują  się  krótkie 
spodenki!!!  Zapowiada się ciekawie,  tym bardziej,  iż mężczyźni  ci  nie mówią ze sobą po 
rosyjsku, tylko posługują się całkiem innym językiem, jak mniemam którejś z republik w 
okolicy Kazachstanu. Na dodatek po ich rysach i karnacji widać, że mają coś wspólnego z 
kulturą  arabską.  Na  razie  tyle  na  ich  temat,  bo  poszli  spać.  Nie  wiem  co  ich  już  tak 
zmęczyło...

Kiedy sąsiedzi spali, podobnie jak większość podróżnych w wagonie, my zabrałyśmy 
się za śniadanie. Pierwsze śniadanie na trasie kolei transsyberyjskiej. I nic nie byłoby  w tym 
ciekawego, gdyby nie to, że w pewnym momencie do akcji weszła moja butelka z wodą, która 
spadła z górnej półki, waląc prosto w kubek Karoli. Jej herbata rozlała się, tak, że na podłodze 
zrobiło się ładne bagienko. Oprócz podłogi poszkodowana została sama właścicielka kubka, 
która przed paroma minutami zdążyła już raz zmienić spodnie, bo spadł jej pomidor. Kto by 
pomyślał, że z tak małej ilości napoju, może zrobić się coś takiego. Herbata rozlała się tak, 
jakbyśmy miały tutaj jej całe litry. Renia popędziła do pani prowadnik, która zaopatrzyła ją w 
szmatę do podłogi. A jak już jestem przy sprzątaniu, to muszę opowiedzieć, jak to jest z tym 
w  pociągu,  który  jedzie  przez  wiele  dni.  W  każdym  wagonie  znajduje  się  dwoje 
prowadników. Jak jeden pracuje to drugi ma wolne. Co jakiś czas prowadnik przywdziewa 
stój sprzątacza, czyli fartuch i rękawiczki, w jednej ręce dzierży miotłę, a w drugiej wiadro. 
Rozpoczyna się sprzątanie wagonu. Najpierw prowadnik zamiata cały wagon, a ludzie muszą 



podnosić z podłogi wszystkie swoje rzeczy, łącznie z nogami. Potem rozpoczyna się drugie 
sprzątanie, tym razem w ruch idzie mokra szmata, której kolor sam mówi za siebie. Kiedy 
widzimy jak zbliża się do nas prowadnik ze szmatą szybko zabieramy z podłogi nasze rzeczy,  
żeby ta  ohydna szmata  czasem nie dotykała  naszych przedmiotów.  Kiedy wagon jest  już 
,,wysprzątany”  i  pachnie  chlorem  (to  przeciwko  karaluchom),  prowadnik  zabiera  się  za 
sprzątanie przedsionka i toalety. Śmieci z przedsionka lądują za oknem! A co do toalety nie 
jest najgorsza, tylko minusem w kolei jest to, że prowadnik zamyka ją na pół godziny przed 
stacją i otwiera dopiero po kolejnych trzydziestu minutach od opuszczenia stacji. Podobno 
jest to tzw. sanitarna zona. Hmm, może..., ale w takim razie dlaczego wyrzuca śmieci przez 
okno???

Po  śniadaniu  studiuję  dokładnie  naszą  trasę.  Dzisiaj  czeka  nas  moc  atrakcji 
geograficznych. Będziemy dzisiaj w Permie, przejedziemy rzekę Kamę, a potem czeka na nas 
Ural, czyli granica Europy z Azją. Jeszcze trochę, a będę w Azji!!!

Na jednej  ze stacji  –  Balezino  – gdzie  pociąg  ma dłuższy postój  wysiadamy,  aby 
zobaczyć, co też miejscowi ludzie sprzedają na peronie. Wiele wcześniej o tym czytałam, a 
teraz mogę to sama zobaczyć. Oczywiście wysiadam z aparatem i robię zdjęcia. Na tej stacji 
sporo osób sprzedaje ryby. Tłum podróżnych wylega również z pociągu i robi zakupy.

W tej chwili jest już 13:15, od pewnego czasu jedziemy dalej. Rosjanie zajadają się 
tym  co  kupili  na  stacji.  Renia  chyba  pod wpływem tego  ogólnego  zbiorowego  jedzenia, 
głodnieje i zarządza obiad na 14:00. Można powiedzieć, że to zaraz, bo za 30 kilometrów 
znajdziemy się w następnej strefie czasowej i przesuniemy zegarki dalej do przodu o kolejną 
godzinę.  Właściwie to  nie  wiadomo czym się  kierować...  zegarkiem,  czy żołądkiem,  jeśli 
chodzi o pory jedzenia. Może dlatego ludzie w tym pociągu tyle śpią? Budzą się kiedy są 
głodni, po czym ponownie kładą się spać. 

A co za oknem? Muszę powiedzieć, ze powoli krajobraz ulega zmianie. Pojawiają się 
w nim wsie z drewnianymi chałupami i drewnianymi,  sztachetowymi płotami. Na stacjach 
handel,  aż kipi – alkohol,  ryby,  gotowane ziemniaki,  warzywa, maliny,  jagody,  poziomki. 
Każdy sprzedaje, to co może. Widać, że przyjazd pociągu na stację, to możliwość zarobienia 
przez miejscowych paru rubli. 

Jedziemy sobie i jedziemy, bardzo mi się to podoba. Przemierzamy kolejne kilometry, 
zastanawiam się o czym tu jeszcze opowiedzieć. No tak może jeszcze parę słów o wagonie. 
Jest  on  nad wyraz  interesujący,  bo  u  nas  w Polsce  takich  nie  ma.  Nie  dość,  że  jak  już 
wcześniej  wspomniałam nie  ma  w nim przedziałów,  to  na  dodatek  na  początku  wagonu 
znajduje się pewne tajemnicze urządzenie, bez którego jazda pociągiem byłaby trudna. Co to 
za urządzenie? Bardzo proste... ,,robiące” wrzątek.. Jest ono pożytecznym wynalazkiem, bo 
dzięki niemu można robić sobie gorące jedzenie, typu zupki, budyń, czy kisiel no i herbatkę. 
Z kolei na drugim końcu znajduje się wspomniana już przeze mnie toaleta, do której wiecznie 
są kolejki. Nie ma co się zresztą dziwić, tyle osób w wagonie. Łóżka w wagonie są dość 
twarde,  ale  na  każde  przypada  materac,  z  którego my oczywiście  nie  korzystamy,  bo  na 
dodatek kurzy się z niego niczym z komina. Śpimy więc w śpiworach. Pozostali pasażerowie 
śpią na tych materacach. U prowadnik można kupić pościel za niewielkie pieniądze. Byłyśmy 
oczywiście jedyne, które z tego nie skorzystały.

Czas biegnie nieubłaganie, sama się właśnie w tym zgubiłam. Próbuję dojść, która to 
godzina, ale widocznie tylko ja mam taki problem, reszty wagonu to nie obchodzi, bo ich czas 
regulują żołądki. Tylko ja uparcie z Karolą przestawiam zegarek, żeby był jakiś porządek, bo 
inaczej organizm zwariuje. Renia zaginęła gdzieś w odmętach toalety, co widać już po kolejce 
jaka tam się wytworzyła i po Rosjanach, którzy kręcą się tam z lekkim podenerwowaniem. 
Asia czyta przewodnik po Chinach, a Karola – Tolkiena. Ja oczywiście obserwuję życie w 
wagonie. Jak zwykle senne, ożywienie związane z porą obiadową minęło, wszyscy dalej śpią. 
Jednak w końcu budzi się nasz chory sąsiad w swych pomarańczowych bermudach. Przygląda 



się krajobrazom za oknem - w tej chwili mijamy same drzewa -  i obżera się wafelkiem. W 
pewnym momencie potężnie kicha. Rety mam nadzieję, że bakterie zostają w jego otoczeniu i 
nie zechcą zagościć się w naszym kąciku. Wyjął worek z ciastkami, czyżby to był jego obiad? 
Poza tym siedzi z wielką ścierką przy nosie. Katar ma przeraźliwy. Moje obserwacje gościa z 
przeciwka na chwilę zostają przerwane, bo pociąg właśnie robi potężny zakręt, więc leżąc na 
swojej półeczce widzę ostatni osiemnasty wagon. Robię zdjęcie prawie całemu pociągowi. I 
wracam do gościa z przeciwka. Odłożył już ścierkę i zabrał się za jedzenie ciastek. 

Po raz  kolejny moje  rozmyślania  o sąsiadach zostają  przerwane,  tym razem przez 
Renię, która wraca z toalety. Dowiaduję się dlaczego trwało to tak długo... po prostu robiła w 
niej  pranie.  Teraz  szuka  miejsca,  gdzie  by  to  wszystko  powiesić.  Nasz  kącik  wypełnia 
przyjemny zapach płynu w którym Renia prała swoje rzeczy. Wracam dalej do obserwacji. 
Chory gość widać najadł się ciastek i poszedł dalej spać... ze ścierką przy nosie.

Mija  kilka  kolejnych  godzin.  W  tzw.  międzyczasie  dyskutujemy  o  tym  chorym. 
Wygląda naprawdę nieciekawie. Renia w końcu daje mu trochę różnych tabletek, może mu to 
coś pomoże. 

Mijane dzisiaj duże stacje to Perm i Swierdłowsk (dawny Jekaterinburg), oczywiście 
za każdym razem wyskakuję na peron. Jestem zawiedziona Uralem, bo odcinek przez który 
jedziemy to po prostu pagórki. Już chyba nie będę mówić, że ,,wieje jak na Uralu”... 

W pewnym momencie podchodzi do nas ,,chory” i oddaje resztę tabletek, więc Renia 
się trochę zdenerwowała i podniesionym głosem powiedziała: ,,dlaczego on oddał tabletki?” 
Jej głos przypomina, głos surowej pielęgniarki, dlatego nasz chory zaraz zabiera tabletki z 
powrotem. Z kolei Asia dorzuca mu jeszcze rozpuszczone witaminy.

Wieczorem,  praktycznie  dzięki  tabletkom  zawieramy  z  nimi  znajomość.  Chory 
okazuje się mieć na imię Abdul. Typowo muzułmańskie imię. Drugi, to Dilszot, pracujący dla 
jakiejś  tureckiej  firmy.  Pochodzą  z  Tadżykistanu  i  teraz  są  w drodze  do  Władywostoku. 
Dowiadujemy się, że ze względu na religię - islam – nie mogą pić alkoholu, ale jest jeden 
wyjątek – po papierosach można. Jak trzeba to znajdzie się pretekst do łamania surowych 
muzułmańskich  zasad.  Czyżby  Allachowi  widok  pijącego  muzułmanina  przysłaniał 
papierosowy dym???

Nasi sąsiedzi są nad wyraz rozmowni. Szybko dowiadujemy się, że w Tadżykistanie 
można mieć do siedmiu żon, ale trzeba mieć na to warunki finansowe, aby je utrzymać. Brat 
Dilszota mieszka w Niemczech, gdzie ma jedną żonę, z kolei druga mieszka w Tadżykistanie. 
Podobno obie się znają i nawet bardzo lubią. Dilszot ma ciekawe spojrzenie na rolę kobiety,  
która  według  niego  ,,siedzi  w  domu  i  śpi”.  Utrzymanie  rodziny  należy  oczywiście  do 
mężczyzny. Mówi nawet, że w jego kraju kobiety, które się uczą dostają pomoc finansową od 
państwa. No tak... chyba muszą, bo który muzułmanin chce mieć wykształconą żonę, a na 
dodatek musiałby za tę naukę płacić. Przeciętnie w Tadżykistanie zarabia 500 – 600 dolarów. 
Dziwi nas to, bo przecież jest to więcej niż w Polsce. Szybko dowiadujemy się, że płaca jest 
wysoka, ale i ceny są równie wysokie. Podobno długopis kosztuje tam 10 dolarów! Dilszot 
pokazuje nam tadżyckie pieniądze - diramy. Nigdy nie widziałam tak małych banknotów. Są 
to ich pierwsze pieniądze po wojnie, która była w ich kraju w 1997 roku. Wcześniej posiadali 
rosyjskie ruble.

Rozmowa toczy się i toczy jednak w końcu pora iść spać, bo dochodzi właśnie 01:30, 
cztery godziny później niż w Polsce, choć licho wie czy to na pewno ta godzina...

05 sierpień
Budzę się koło siódmej rano... rety to już Azja. Hmm, jak fantastycznie to brzmi, ja 

naprawdę jestem w Azji!!! Ale chwileczkę co robi Renia o tak dziwnej porze??? Patrzę, a ona 
wyczynia  jakieś wygibasy na swoim łóżku na piętrze,  szukając czegoś w bagażu.  Jestem 
ciekawa, tego co robi więc ją pytam: ,,Renia co ty robisz?” Moje zdziwienie nie ma granic, bo 



w odpowiedzi słyszę:  ,,Szukam szczoteczki i  pasty”...  Nie mam już nic do dodania,  tylko 
patrzę, jak Renia z całym tym rynsztunkiem znika w odmętach toalety,  a cały wagon jest 
jeszcze pogrążony w śnie... przecież to siódma rano ,,tutejszego” czasu!!! Po chwili jednak 
Renia wraca, jak się domyślam z umytymi zębami, już nie próbuję ją pytać, co to wszystko 
znaczy, bo Renia naciąga skarpetki na nogi i idzie dalej spać. Kiedy przebudzi się ponownie 
będę musiała zapytać, co to takiego było.

W końcu nasz wagon zaczyna się budzić, więc i my również wstajemy. Oczywiście 
przy pierwszej okazji pytam Renię, co miały oznaczać jej poranne harce. Ona patrzy na mnie 
jak na wariatkę i wpiera mi, że ściemniam. Moje słowa potwierdza Karola, która też widziała, 
co  robiła  Renia.  Ona  nic  z  tego  nie  pamięta!  Nawet  wtedy,  kiedy  powiedziałam  jej  o 
skarpetkach, to zajrzała do śpiwora, aby sprawdzić, czy rzeczywiście ma je na nogach... no i  
miała. Wniosek jest jeden nasza kochana Renia lunatykuje!!! Tylko dlaczego o tak dziwnej 
porze? To chyba tak na nią podziałało przesunięcie czasu...

Wstaje również nasz chory Abdul, widoczna jest poprawa jego zdrowia, ale na wszelki 
wypadek dzisiaj też będziemy go kurować. Poprawa jego stanu jest drastyczna, bo Abdul... 
zeżarł wszystkie dziewięć tabletek, które dostał wczoraj od dziewczyn. Nie ma się co dziwić, 
że tak wczoraj spał. Dobrze, że nie przedawkował tego! Jak tak dalej pójdzie, to wysiądzie z 
pociągu zdrów jak ryba.

A co za oknem? Nic takiego, tylko krajobrazy Niziny Wschodniosyberyjskiej, czyli 
dalej  płasko  i  zielono.  Otaczający  teren  zaczyna  robić  się  mokry,  porośnięty  lasem 
brzozowym. Mijamy kolejne małe, szare, drewniane osady. Wyglądają jakby nikt o nic nie 
dbał.  Nie ma asfaltowych  dróg, za to  jest  rozjechana,  błotnista  droga.  Wiele  domów stoi 
opuszczona. Ludzie porzucają je i przenoszą się w nowe miejsce.  W jednej z takich osad 
widzę grupę ludzi, podobni do Cyganów. Mają rozbity obóz niedaleko torów, więc zdążyłam 
im się przyjrzeć. Na małej łączce stosy tobołków, a dzieci biegające wśród nich wyglądają, 
tak jakby nigdy nie widziały wody, a tym bardziej grzebienia.

Kiedy tak przyglądam się temu, co za oknem, do mojego nosa dociera przeraźliwa 
woń świeżej cebuli. Sąsiedzi zza ścianki działowej urządzili sobie chyba drugie śniadanie i 
właśnie  pochłaniają  cebulę  i  jakieś  inne  zielsko,  chyba  seler.  Wagon  wypełnia  się  tym 
pomieszanym  cebulowo  –  selerowym  zapachem.  Eh...  nie  ma  to  jak  klimaty  kolei 
transsyberyjskiej...

Powoli zbliżamy się do Omska (540φ N, 730λ E) i rzeki Irtysz. Znowu robię zdjęcie 
rzece. Nie wiem dlaczego, bo w sumie rzeka podobna do rzeki, ale mam taką dziką ochotę, 
aby  pstrykać.  Może  dlatego,  że  są  to  rzeki  syberyjskie?  Kiedy  docieramy  do  Omska 
wychodzimy na peron rozprostować nogi, a poza tym zrobić kilka zdjęć. Na tej stacji pociąg 
wystarczająco dużo czasu stoi, więc wchodzę nawet na most prowadzący na różne perony. 
Widok jest fantastyczny. Na stacji oprócz naszego pociągu, stoi ich jeszcze kilka. Jeden obok 
drugiego, każdy po około osiemnaście wagonów. Wyglądają jak długie serdelki, a pomiędzy 
nimi kłębi się tłum pasażerów, który wyległ z każdego pociągu, aby coś kupić. Sprzedający 
dwoją się i troją, każdy chce jak najwięcej sprzedać i zarobić...

Jedziemy  dalej...  postanawiamy  z  Karolą  pójść  zobaczyć,  jak  wygląda  wagon 
restauracyjny w tym pociągu. Ceny nie są wysokie, ale i tak wyższe od tego, co można kupić 
na peronie. Najciekawsze jest jednak przejście pomiędzy wagonami... widać tory! Gdyby tak 
nieuważnie  stanąć,  że  niechcący  ześlizgnąłby  się  z  nogi  klapek,  to  byłoby  już  po  nim... 
pozostałby gdzieś na Syberii. Ale mnie nachodzą myśli...

Znowu siedzimy sobie w naszym ,,rogu” i w zasadzie się nie nudzimy, bo jak tu się 
nudzić kiedy same zapewniamy sobie fantastyczne atrakcje. A co tym razem? Ano nasz chory 
Abdul zostaje poddany przez Aśkę kolejnej kuracji. Tym razem Aśka inhaluje Abdula. Do 
kubka  z  gorącą  wodą  dodaje  jakichś  abdulowych  kropli.  Następnie  rozkazuje  Abdulowi 
siadać, przykryć się prześcieradłem i wdychać napar. Wyglądał prześmiesznie, jak prawdziwy 



Abdul!  Nawet  nasz  kolejny  sąsiad  zaczął  chichotać,  co  my  wyprawiamy  biednemu 
muzułmaninowi. Po dziesięciu minutach dajemy mu już spokój. Jakby inhalacji było mało 
Aśka wręcza Abdulowi kubek z gorącą herbatą i bardzo dużą ilością koniaku Reni. Allach nie 
widzi... i Abdul zadowolony pije. Nie wiem tylko jaka teraz jest wymówka, że Abdul jako 
muzułmanin może wypić ten alkohol... może herbata czyni koniak niewidocznym dla oczu 
Allacha? Ehh, ci muzułmanie!

Kiedy tak  jedziemy,  znowu stajemy na  kolejnej  stacji  –  Barabińsk.  Moja  kultowa 
stacja...  dlaczego?  Już  opowiadam.  Miejscowość  ta  słynie  z  ryb,  których  ogromne  ilości 
można  kupić  oczywiście  od  sprzedających  babuszek  na  peronie.  Wędzone,  nadziane  na 
druciki  i  wiszące  na  patykach  noszonych  przez  sprzedających.  Tłum  z  wagonu  wylega, 
wszyscy w jakimś szale kupują ryby i zaraz po powrocie zabierają się za konsumpcję. Efekt 
wiadomy. Cały wagon je ryby, do tego wędzone i jeszcze panuje gorąc... zapachy są wyborne. 
Wszystko  to  miesza  się  jeszcze  z  zapachem  ludzi,  którzy  już  od  kilku  dni  jadą  tym 
pociągiem...

Coś mnie nagle podkusiło i... lecę na peron. Też chcę taką rybę!!! Chyba musiałam 
zwariować, bo przecież ja nienawidzę ryb!!! No ale wybiegam, szukam i... w końcu kupuję. 
Niezmiernie zadowolona przynoszę swoją zdobycz do wagonu, tak jakbym to ja ją złowiła i 
uwędziła. Zanim przystąpię do konsumpcji Renia robi mi zdjęcie z rybą w całej okazałości. 
Renia mówi, że uśmiech to ja będę miała na tym zdjęciu numer dziesięć. W tym czasie Aśka 
już konsumuje podobną rybkę u naszego sąsiada. I nagle, ku mojej rozpaczy okazuje się, że to 
nie był  dobry pomysł  z kupowaniem tej  ryby,  bo...  ona posiada wnętrzności!!!  Tak, tak... 
ryba, którą kupiłam nie została wypatroszona, tylko prosto z jeziora trafiła do wędzenia! Mina 
szybko mi zrzedła, za to Renia dostała ataku histerycznego śmiechu i prawie turlała się na 
swym łóżku z radości. Śmiała się i śmiała, jak to Anka mogła kupić rybę z wnętrznościami i  
z...  łuskami.  Dziewczyny pokładały się ze śmiechu, łącznie z sąsiadem obok. Jak pech to 
pech. Ryba została niestety wyrzucona, a Renia od tej  pory zaczęła mnie nazywać Teresą 
Rybą. Ot i odtąd mam takie przezwisko...i już do wieczora ,,kapciona” ryba i Teresa Ryba,  
czyli  ja,  byłyśmy  atrakcją  numer  jeden.  Podobno  nie  jest  to  wstanie  przebić  porannego 
lunatykowania  Reni.  Do  wieczora,  jak  tylko  komuś  przypomina  się  rybka,  wybucha 
śmiechem. Ale najwięcej radości cała historia sprawiła Reni.  Nawet kiedy gramy w karty 
Renia stwierdza, że rozdaję je bardzo powoli, tak jakbym miała płetwy!!!

W między  czasie  poznajemy  Rosjanina  –  instruktora  turystyki,  który  twierdzi,  że 
stolica Tadżykistanu jest Biszkek, a Kirgistanu – Duszanbe. Na dodatek upiera się przy tym,  
chcąc ze mnie zrobić matoła, bo ja twierdzę, że jest odwrotnie. Nie da się zaprzeczyć rację ma 
ja  –  geograf.  Co  z  niego  za  instruktor  turystki,  jeśli  nie  zna  stolic  do  niedawna  jeszcze 
republik związkowych Rosji!?!?

Na  instruktorze  turystyki  dziś  się  nie  kończy.  Poznajemy  jeszcze  Siergieja,  który 
trochę mówi po polsku. Okazuje się, że jego prababka z domu Kamińska była Polką. Aha i 
nie wspomniałam o kilku Czechach, którzy praktycznie,  co stacja lecą kupować hektolitry 
piwa, a poza tym jeden ma strasznie brudne stopy, jak  idę po wrzątek to zawsze muszę obok 
nich przechodzić, a że on jest wysoki, to wystają poza łóżko. Jadą od Moskwy i jeszcze nie 
raczył ich umyć!!!

Wieczorem rozpoczyna się dopiero ,,szopka”, bo dosiadają się do naszego kąta Abdul 
i  Dilszot.  Znowu możemy  posłuchać  różnych  historii.  Dowiadujemy się  że  Abdul  został 
inwalidą, gdyż nadepnął w czasie wojny w Tadżykistanie na minę. Teraz zamiast stopy ma 
protezę, ale całkiem fachowo zrobioną. Teraz już wiem dlaczego zamiast normalnych butów 
chodzi w tych uciętych gumowcach. 

Dilszot zaprasza nas za rok do Tadżykistanu. Musimy tylko dojechać do Moskwy, 
kupić bilet lotniczy do Duszanbe za 200 dolarów, trzy godziny i lądujemy na miejscu. Heh, 
łatwo powiedzieć... Według tego, co mówi Dilszot na nasze powitanie będzie zarżnięty baran. 



Poza tym będą pomarańcze, granaty, arbuzy, dynie i banany. Poza tym czekają tam na nas 
lecznicze  błota!  Ja  nie  wiem  dlaczego  on  nam  mówi  o  tych  błotach,  ale  czy  my  już 
wyglądamy tak źle, że mamy się leczyć? Rozumiem jakby to było w drodze powrotnej, ale 
teraz? Dilszot twierdzi,  że będziemy mogły wszędzie chodzić,  robić zdjęcia,  bo będziemy 
jego gośćmi. Rozmowa rozmową, ale nagle zapędza się w ciekawsze regiony. Jakie? Otóż 
Dilszot zapewnia, że tam znajdziemy sobie mężów. Hihi dla Reni Dilszot znajdzie, jak mówi 
kogoś silnego i zdrowego. Sam jest zrozpaczony faktem, iż Karola nie jest sama. Jednak po 
chwili dochodzi do wniosku, iż chyba nie kocha go bardzo, bo nie ma ze sobą jego zdjęcia. 
Dilszot wyznaje, że od momentu kiedy ujrzał Karolinę, nie może spać w nocy. Dobre sobie. 
Teraz zaczynają się targi..., bo Dilszot, jak mówi nie chce mieć jednej żony, a więcej. Na to 
nie chce się zgodzić Karola, w czym sekunduje jej Aśka, za sprawą której ta rozmowa się 
toczy, gdyż cały czas ,,dolewa oliwy do ognia”. Dilszot mówi, iż kobiety nie mają tak źle w 
jego kraju, bo przecież tylko siedzą w domu i... śpią. Dziękuję za taki żywot! 

Renia jest ciekawa, jak wygląda sprawa dzieci w Tadżykistanie. Dilszot oczywiście 
podaje to na przykładzie Karoliny. Jeśli ona chciałaby mieć jedno dziecko, to byłoby, a jak 
dziesięć to również. Ale zaraz dowiadujemy się, że kiedy dziecko jest małe kobieta nigdzie 
nie może wychodzić z domu. To ja już nie rozumiem jak w tym kraju jest. Niby kobiety mogą 
poruszać się jak chcą, a z drugiej strony, gdy mają dzieci to im nie wolno. Poza tym Dilszot 
dorzuca jeszcze, ze jeśli Karola chciałaby mieć tylko jedno dziecko, to on może mieć więcej 
dzieci z inną żoną, a z nią może sobie podróżować po świecie. Nawet pozwoli jej pracować!!! 
Jakoś  nie  chce  mi  się  w  to  wierzyć.  Zapewne  zamknąłby  ją  w  domu,  żeby  żaden  inny 
muzułmanin nie zechciał porwać jego blondynki z Europy. Hmm nawet religia nie gra żadnej 
roli. W to ja na pewno nie uwierzę! Muzułmanin i chrześcijanka! Nie gra roli? Też coś!

Kiedy tak sobie rozmawiamy, do wagonu wlatują nam syberyjskie komary... teraz już 
wiem, co miał na myśli mój profesor, który o nich opowiadał. Pożarły nas tak, jakby były 
mutantami! Jestem teraz cała w wielkich czerwonych plamach, a swędzi to potwornie.

Dilszot w swoim opowiadaniu idzie dalej, mówi o weselu. Najpierw odbyłoby się w 
Tadżykistanie,  a potem w Polsce.  Aśka każe zastanowić się Karoli  nad ofertą,  bo Dilszot 
mówi  co  dostałaby  od  niego  w  prezencie.  A  więc  oprócz  pierścionka  byłaby  jeszcze 
bransoletka oraz naszyjnik,  no i  baran, zapewne nie jeden. Karolina jest  twarda i odrzuca 
propozycję Dilszota. Za to ten coraz częściej używa słowa ,,płocha” – szkoda. 

Dilszot poprosił Karolinę o napisanie polskiego alfabetu, który byłby odpowiednikiem 
rosyjskiego. Potem zabiera się za tłumaczenie rosyjskich słów na polski. Hmm, wychodzi to 
bardzo dziwacznie, bo Dilszot tłumaczy je literka, po literce!

Nasze ,,targi” trwają do pierwszej w nocy, nie wiem jakiego czasu, chyba się trochę 
pogubiłam,  ale  jak  to  ustalę  to  zapewne  napiszę.  Dojeżdżamy  do  Nowosybirska  i 
przejeżdżamy  nad  Obem.  Dworzec  w  Nowosybirsku  jest  oczywiście  ,,balszoj”,  no  i  te 
ogromne żyrandole, a wszystko to na dalekiej Syberii!!!

Po Nowosybirsku udajemy się na zasłużony sen, gdyż był to dzień, który obfitował w 
wiele wydarzeń.

06 sierpień
Kiedy tylko otwieram oczy, Renia wita mnie... ,,miną rybki”, robiąc po prostu ryjek 

ryby! Ehh, teraz to ja już mam przechlapane... Teresa Ryba.
Wstajemy...  nie wiem, która jest  godzina.  W każdym razie  przesuwam wskazówki 

zegarka o kolejną godzinę do przodu. Tak więc robi się już różnica sześciu godzin do czasu, 
który teraz jest w Polsce. My mamy już piękne rano, a nasze rodzinki śpią sobie głębokim 
snem. Zbliżamy się do Krasnojarska, Polskę pozostawiamy coraz dalej za sobą, a przed nami 
coraz bliżej nasz wymarzony cel: Chiny. Siedzi z nami Dilszot i to praktycznie już od samego 
rana zachciewa mu się pogaduszek z nami. Trwa nawet usilna wymiana telefonów, a z Karolą 



nawet adresu domowego. I tak wątpię czy udałoby mu się z takiego Tadżykistanu zadzwonić 
do Polski.

Ludzie w pociągu znowu się  zmieniają.  Teraz pojawiają się  ludzie  z mongolskimi 
rysami.  Jednak i tak dominują ,,tradycyjni” Rosjanie. Ci jak się uśmiechną – a śmieją się 
nadzwyczaj często – to z każdego kąta naszego wagonu błyszczą złote zęby. Rosjanie chyba 
takie mają poczucie piękna – złote zęby. Za żadne skarby nie dałabym sobie wstawić takiego 
złotego cuda w swoją szczękę. A tutaj w Rosji to nagminne. Niektórym to pół szczęki się 
błyszczy. 

Siedzę  i  patrzę  sobie  na  Renię,  która  wpadła  na  genialny  pomysł  żeby  podczas 
podróży trochę się odchudzić, ale mimo to właśnie zajada się budyniem i to z rodzynkami. 
Jakoś nie widzę przed nią dużych efektów tego odchudzania, no ale może... kto wie.

Dzień jest jakiś krótki i chyba przez ilość wczorajszych wydarzeń trochę nudny, że aż 
nie  wiem  o  czym  mam  pisać.  Wieczorem  dalej  trwają  ,,zaloty”  Dilszota  do  Karoliny. 
Biedaczka! Dilszot chce tylko rozmawiać i spacerować po pociągu!!! I tak w kółko. Znowu z 
nami  rozmawia.  Dowiadujemy  się,  że  sprowadza  do  Tadżykistanu  samochody  z  Japonii. 
Teraz właśnie z Abdulem jadą do Władywostoku po kontener z czterema samochodami.

Idę spać, choć nie wiem czy chcę, a wszystko przez tę różnicę czasu. Jutro powinien 
być ciekawszy dzień. Na naszej trasie Irkuck no i Bajkał.

07 sierpień
Budzę się o 7:00 rano. Renia już wierci się na swoim łóżku i oczywiście wita mnie 

miną  rybki.  Czyżby  Renia  miała  mnie  tak  witać  każdego  ranka  przez  najbliższe  dwa 
miesiące?

No  i  doczekuję  się  stacji...  Irkuck.  Razem  z  Karoliną  depczemy  irkucki  peron. 
Błękitny  budynek  dworca,  pomimo  tego,  że  jesteśmy na  Syberii,  ogromnych  rozmiarów. 
Tłumy ludzi jak zwykle wylegają na zakupy jedzenia. Trwa pompowanie wody do łazienek w 
pociągu. Tak przy okazji to w tej małej pociągowej toalecie jak człowiek się postara to jest w 
stanie  nawet  umyć  włosy.  Nie  jest  to  łatwe,  ale  nam to  się  udaje,  przy  tym  skutecznie 
blokujemy dostęp innym podróżnym do łazienki. Chyba nieźle ich to wkurza, ale co można 
poradzić na to że cztery Polki chcą być czyste w przeciwieństwie do pozostałych.

No i skończył się postój w Irkucku, ruszamy dalej w drogę. Wkrótce naszym oczom 
ukaże  się  Bajkał.  A  teraz  jeszcze  prowadzimy  rozmowy z  naszymi  sąsiadami.  W końcu 
dowiadujemy się jak nazywa się gość, który śpi na łóżku pod Abdulem, to Nażaw Bajeramof.  
Mówi, że jedzie do swego chrześniaka, a sam jest z Baku w Azerbejdżanie. Dostał na to dwa 
tygodnie  urlopu,  z  czego  cztery  dni  spędzi  u  niego,  a  resztę  w podróży.  Nie  ma  to  jak 
ogromna Rosja. Aśka wiele się nie namyśla i postanawia mnie jemu sprzedać. Jak widać ma 
niezły z tego ubaw. A Nażaw wygląda na co najmniej czterdzieści lat, a jak mówi ma dopiero 
trzydzieści  trzy  i...  kilka  pięknych  złotych  zębów.  Ratunku!!!!  Kto  mnie  uratuje  z  tej 
opresji???  Nażaw pamiętając  moje  ostatnie  zakupy  ryb  częstuje  mnie  -  z  uśmiechem na 
twarzy – rybką, wędzoną oczywiście. To już dla mnie tragedia!

Renia  jest  dzisiaj  podenerwowana,  bo  nie  może  skorzystać  z  łazienki,  którą  pani 
prowadnik zamknęła, bo skończyła się woda!!! Hihi, a kto jej kazał spać do południa? Gdyby 
wstała wcześniej, tak jak my, mogłaby się spokojnie umyć, a tak to teraz się piekli. Renia bez 
wody to jak ryba... hmm, chyba ja jestem rybą... Ja też jestem trochę zła, bo chciałam wysłać 
sms-a do domu i nic z tego – brak sieci, no tak przecież to Syberia!

Aśka dzisiaj  zabija pięknego karalucha,  którego zobaczyła  Renia na mojej  ścianie, 
kiedy ja byłam w łazience. Podobno miał 2 – 3 centymetrów. Kiedy go zabiła wyrzuciła na 
,,korytarzyk”, a po pewnym czasie przechodząca pani prowadnik podniosła tego karalucha i 
zabrała. Wrrrrr...



No i  w  końcu  Bajkał!!!  Z  Karoliną  idziemy  do  sąsiedniego  wagonu,  gdzie  okna 
wychodzą  na Bajkał  i  można  je  otworzyć.  Jest  to  całkiem dobra  ucieczka  przed naszym 
Dilszotem, który nie daje spokoju Karoli.  Bajkał coraz bliżej. Początkowo widzę go tylko 
przez drzewa, które rosną przy trasie kolei, ale z czasem jest coraz bliżej i bliżej. Otaczają go 
góry i to całkiem pokaźne, dochodzące do 2 000 m npm. 

A teraz trochę geograficznych spraw o Bajkale..., kto nie chce niech to ominie. Jednak 
musi  być  trochę o tym jeziorze,  dlaczego jest  tak osobliwym jeziorem świata.  Miejscowa 
ludność nie na darmo nazywa je Morzem Syberii. Jest to najstarsze jezioro świata. Zaczęło się 
tworzyć 25 mln lat  temu (w oligocenie),  kiedy to podnoszące się z wnętrza Ziemi potoki 
magmy spowodowały powstanie gigantycznej szczeliny rozciągającej się na odcinku ponad 2 
tys.  km -  od Gór Stanowych  aż  po dzisiejsze  jezioro  Chubsu-guł  w północnej  Mongolii. 
Krawędzie tego rowu wyznaczają liczne uskoki sięgające czasami aż do płaszcza Ziemi (35-
40 km) i tworzące system bloków przypominających gigantyczne stopnie prowadzące w dół 
aż do Bajkału. Pęknięcie  to rozszerza się po dzień dzisiejszy w tempie około 2,5 cm/rok. 
Towarzyszą temu liczne trzęsienia ziemi - w Irkucku odnotowuje się ich około 2700 rocznie, 
aczkolwiek  tylko  nieliczne  są  wyczuwalne  przez  człowieka.  Wnętrze  tak  ukształtowanej 
szczeliny zostało w niektórych miejscach wypełnione przez wody, dzięki czemu powstały oba 
wzmiankowane jeziora. 

W  związku  z  tektoniczną,  ryftową  genezą,  Bajkał  jest  niezwykle  głęboki  -  koło 
północnego cypla wyspy Olchon osiąga on 1637 m, co zapewnia mu miano najgłębszego 
jeziora świata (głębokość ta jest zmienna,  gdyż roczna amplituda wahań poziomu Bajkału 
wynosi prawie 1m, a w ciągu ostatnich 500 lat poziom Bajakału zmieniał się w granicach 
3m).  Nie  jest  to  wszakże  głębokość  samego  rowu  tektonicznego  -  pod  dnem  Bajkału 
spoczywa jeszcze 10 km osadów naniesionych w ciągu milionów lat  przez rzeki i potoki. 
Jednocześnie nawet gołym okiem widać, że jezioro leży w wąskiej szczelinie tektonicznej: 
przy  długości  636  km ma  on  przeciętnie  zaledwie  40  km szerokości.  Podmorskie  progi 
podzieliły misę jeziora na 3 części. Południowa o maksymalnej głębi 1394 m oddzielona jest 
od basenu centralnego wielkim podwodnym stożkiem osadów naniesionych przez Selengę. 
Głębokość spada tam do około 350 m, co wskazuje, że stożek ten ma wysokość ponad 1 km ! 
Natomiast  basen  centralny  od północnego oddziela  tzw.  Akademicki  Grzbiet  -  podwodna 
grzęda skalna zbudowana ze skał archaicznych. Łączy on północny przylądek płw. Święty 
Nos z wyspą Olchon. Wszystkie te baseny mają niezwykle strome zbocza - często już kilkaset 
metrów od brzegu głębia przekracza 500 m. Skały otaczające są bardzo stare - powstały w 
erze archaicznej  i  proterozoicznej,  czyli  mają od 3,8 - 0,6 mld lat.  W tym czasie  ulegały 
wielokrotnemu  przeobrażeniu,  dlatego  też  dużo  tutaj  gnejsów,  amfibolitów  czy  słynnych 
marmurów. Są też liczne masywy skał magmowych, głębinowych, głównie granitoidów. 

Inną osobliwością Bajkału jest fakt, iż wpada doń 336 rzek i rzeczek, ale wypływa 
tylko jedna - wielka,  wspaniała  Angara. I wreszcie świat zwierzęcy.  Obfituje on w liczne 
endemity i  ciekawostki zoologiczne.  Jest  to jedno z nielicznych jezior zasiedlonych przez 
gąbki słodkowodne oraz jedno z niewielu (oprócz M. Kaspijskiego i paru jezior w północnej 
Europie)  w którym  żyją  foki. Ponad 60 tys.  fok,  które  kiedyś  dostały  się  tu  z  oceanu  i 
zadomowiły się. Najbardziej znaną rybą bajkalską jest omul. Jest to podstawa nadbajkalskiej 
kuchni. Je się go wędzonego, smażonego lub surowego (z racji delikatności i tłustości mięsa 
smakuje nawet w takiej postaci). Dochodzi do 4 kg, ale przeważnie jest znacznie mniejszy - 
sprzedaje się okazy 0,5 kg. Kiedyś liczny, w latach 70-ch bardzo przetrzebiony, obecnie znów 
się  odradza,  co  ma  związek  z  bankructwem licznych  fabryk  konserw rybnych  w rejonie 
Bajkału i wywołanym tym spadkiem połowów. 

To na tyle byłoby z lekcji geografii Bajkału. Kiedy już chwilowo mamy dość robienia 
zdjęć wracamy do naszego wagonu. Jednak to, co widzimy za oknem sprawia, że wracamy do 
robienia zdjęć. Jedziemy trasą nadbajkalską. Od samego jeziora dzieli nas momentami tylko 



kilka metrów. Co chwilę mijamy jedną ze wspomnianych już rzek wpadających do Bajkału. 
Od czasu do czasu tniemy naszym pociągiem góry, jadąc tunelami. W pewnej chwili widzimy 
siedzącą  na  torach  z  bagażami  grupę  młodych  ludzi,  którzy  czekają  na  pociąg  w  stronę 
Irkucka.  Tutaj  podobno  tak  łapie  się  pociąg.  Ciekawy  sposób  autostopowania.  Nie 
zdziwiłabym się gdyby ta grupka ludzi to byli Polacy.

Tutaj przy oknie w wagonie kupiejnym zostajemy zaczepione przez miłego oficera 
Vladimira, który jedzie na granicę rosyjsko – chińską do Heihe, gdzie będzie pracował przez 
dwa lata.   Nawet dostajemy od niego prezent – dwie piernikowe babeczki  z Tuły.  Długo 
rozmawiamy  i  popołudniu  zostajemy  zaproszone  na  herbatkę.  Dilszot  oczywiście  jest 
obrażony, co demonstruje w widoczny sposób. Eh, ci mężczyźni na całym świecie są tacy 
sami.  Mówi, że takiego oficera to trzeba ,,ubić”.  Mam nadzieję, że tego nie uczyni.  Choć 
licho wie, co takiemu może przyjść do głowy.

Na herbatkę idziemy we trzy. Aśka zostaje, żeby pilnować naszych rzeczy. Poznajemy 
współtowarzysza Vladimira o imieniu Sasza, który jest policjantem. Obaj opowiadają nam o 
Sankt   Petersburgu,  pokazują  zdjęcia  z  Moskwy i  wszystko,  o  czym  mówią  jest  ,,oczeń 
krasiwa”.  Razem  z  nimi  w  przedziale  podróżuje  85-letnia  babcia,  która  od  63  lat  jest 
nauczycielką matematyki.  To dopiero ciekawe...  Po pewnym czasie następuje zmiana – ja 
wracam, a Aśka idzie do tego wagonu. Zostaję sama...nie to nie tak, bo przecież zostaję z 
Dilszotem  i  Abdulem.  Jednak  mimo  wszystko  wolałabym  być  sama.  Teraz  zostaję 
zaatakowana przez Dilszota. Na nic się zdaje moje tłumaczenie, że nie mówię po rosyjsku. 
Dilszot ,,węszy”, gdzie też podziała się jego ,,Karolinu”. Zostaję zasypana setką pytań. Po co 
ona tam poszła? Czy poszła tam pić z jakimś oficerem? Ilu jest tych oficerów? Rety...  nie 
wytrzymam  tego  dłużej!!!  Hmm,  jest  wyraźnie  zazdrosny.  Ciekawe  co  będzie  dalej.  Na 
dodatek  przez  to  jego  gadanie  nie  zdążyłam  zrobić  zdjęcia  słynnej  Selendze,  jednej  z 
największych wpadających do Bajkału rzek. Dobrze, że dziewczyny  w końcu wracają.

Docieramy  do  stacji  w  Ułan  –  Ude.  Po  rysach  ludzi  widać,  że  jesteśmy  już  w 
,,głębokiej”  Azji.  Cały  rejon  Bajkału  zamieszkują  autochtoni  -  Buriaci.  Jest  to  ludność 
pochodzenia mongolskiego, częściowo wyznająca szamanizm, a częściowo lamaizm. Po stu 
latach  przymusowej  chrystianizacji  w wykonaniu  prawosławnych  oraz  ateizacji,  najwięcej 
jest  ateistów.  Żyją  głównie  z  rybołówstwa  i  polowania,  a  na  obszarach  stepowych  lub 
dolinnych również z pasterstwa. 

Jedziemy  dalej.  Właśnie  się  przyglądam,  jak  Dilszot,  Abdul  i  Nażaw  jedzą  rybę 
zagryzając ją cebulą, jajkami, chlebem i popijając... piwem!!! Muzułmanie! Im dłużej z nimi 
jadę, to zaczynają upadać moje wyobrażenia o wyznawcach Allacha.

Muszę  coś  jeszcze  dodać.  Teraz  ja  mogę  śmiać  się  z  Reni,  bo ona  też  otrzymała 
przezwisko i to od samego Abdula, który ją nazwał ,,Mafiu”. Czyżby Renia, aż tak groźnie 
wyglądała nawet dla samego Abdula? A tak a propos Abdula. Mimo swoich 25 lat ma trzy 
(!!!) żony i  aż pięciu synów. Dziwne, że o córkach nic nie wspomina.  To chyba jedna z 
niewielu ,,widocznych” cech muzułmanina. Z rozmowy widać, ze dla niego kobieta to ktoś 
gorszy, więc nie należy jej nawet pomagać. Abdul większość czasu spędza na spaniu, ale o 
świcie siedzi na swym łóżku i jak mniemam odprawia modły.

Nadchodzi wieczór, w końcu można iść się umyć, bo w Ułan – Ude nabraliśmy wody. 
Pierwsza biegnie Renia, rety zablokuje łazienkę na dobry kwadrans! 

W Cita mamy być jutro o 5:30 czasu lokalnego, czyli drobne osiem godzin różnicy do 
czasu warszawskiego.  Można cudownie  się  pogubić  w tym czasie.  Na dodatek  wszystkie 
odjazdy i przyjazdy w całej Rosji podawane są według czasu moskiewskiego. 

Zamiast spać rozmawiamy do drugiej w nocy. Jednak w końcu kładziemy się. Niby 
śpię, ale jednak nie śpię tylko obserwuję. Dilszot i Nażaw gdzieś zniknęli... w końcu jednak 
wracają. Akurat nie ma Karoli, Dilszot patrzy na jej łóżko i ciekawe co sobie myśli. Zapewne, 
to że poszła do oficera, a może jakby go ,,ubić”. Wraca również Nażaw, ale nie sam tylko w 



towarzystwie pani prowadnik. Przynieśli butelkę wódki, czekoladę i... rybę! Boże, ryby chyba 
będą mi się śniły do końca życia! Nażaw ,,kręcił” z panią prowadnik, myśląc, że my śpimy, a  
tu pudło, żadna z nas nie śpi i ma darmowy kabaret w wersji rosyjskiej. Jednak w pewnej 
chwili Nażaw z panią prowadnik znikają ,,gdzieś” we dwoje, czyżby w kantorku prowadnicy?

Dilszot w środku nocy zapałał chęcią rozmowy z Karoliną, chyba chce wykorzystać 
ostatnie chwile wspólnej podróży. Karolinie jakoś udaje się go pozbyć, jednak on nie śpi w 
nocy, a ją obserwuje, w ten sposób podobno ją chroni, choć licho wie przed czym. Hihi może 
przed oficerem Vladimirem?

W końcu życie w wagonie zamiera na dobre, także i ja zasypiam...

08 sierpień
Wstajemy  koło  5:30,  to  już  dzień  wysiadki.  Jak  to  szybko  zleciało...  Abdul  z 

Dilszotem na swoje ,,domowe” stroje wciągają garnitury. Hih cóż to za moda to ja nie mam 
pojęcia.  Dilszot  na  koniec  mówi,  żebyśmy  zapamiętały  tylko  dobre  chwile,  a  za  to  co 
ewentualnie było nie tak, zaczął przepraszać. Jak dla mnie to nieźle. Nawet Abdul stał się 
teraz bardziej ludzki, bo ku mojemu ogromnemu zdziwieniu pomaga nam ściągać bagaże z 
półek. A jakby tego nie było dość, to jeszcze dziękuje za kurowanie go, co przełożyło się na 
to, iż czuł się teraz po stokroć lepiej. Po prostu cud! Allach akbar! Allach jest wielki! Jednak 
cuda się zdarzają.

Cita...  jeszcze chwila  i  wysiadamy na stacji.  Jest  ona oczywiście  olbrzymia,  jakby 
inaczej. Powinnam już się do tego przyzwyczaić. Miasto na pierwszy rzut oka również jest 
niczego sobie. Jednak zasięgu telefonii komórkowej – brak, ale wiadomości mogą do mnie 
przychodzić.  Właśnie  dostałam sms-a od mojego kolegi  ze  szkolnej  ławki  – Marcina,  od 
wczoraj jest już na afrykańskim lądzie, a dokładniej w Maroku. Jeszcze trochę i ja osiągnę 
swój cel – Chiny. 

Siedzimy na dworcu. Aśka z Renią idą kupować bilety do Zabajkalska,  granicznej 
miejscowości z Chinami. Mamy dużo szczęścia, bo udaje się dostać bilety jeszcze na dziś, ale 
musimy poczekać kilkanaście godzin. Poza tym zegar w poczekalni, gdzie rozbijamy swoje 
obozowisko  wskazuje  czas  moskiewski,  więc  mam  mały  galimatias  czasowy  w  głowie. 
Przyjechaliśmy tutaj około godziny 6:00 lokalnego czasu, a nasz kolejny pociąg odjeżdża o 
godzinie  13:20 czasu  moskiewskiego,  czyli  o  19:20 czasu  lokalnego.  Ile  to  godzin przed 
nami? Hmm, prawie trzynaście! Wracając do biletów, to  nie jedziemy w jednym wagonie, a 
w dwóch. Tak nam sprzedano bilety. Ja z Aśką w jednym, Karola i Renia w drugim. 

Siedzimy sobie w poczekalni, obserwuję podróżnych i widzę, że naprawdę musimy 
być  blisko  Chin....  te  rysy  twarzy  ludzi  przemieszczających  się  na  dworcu...  Karola  i  ja 
idziemy do toalety umyć się. Trochę to trwa, ale ją znajdujemy, bo nie mieści się w budynku 
dworca tylko poza nim. Udaje nam się nawet zabrać za mycie włosów... hmm, ciepła woda, 
tego nam było trzeba! W łazience widzę dziewczynkę, ma około 6 lat, ma ogorzałą twarz, 
ubrana jest  w czerwoną kurteczkę i ma dwa kucyki, na których sterczą ogromne kokardy. 
Wygląda jak taka dziewczynka ze starych, szkolnych podręczników z czasów, kiedy to Polska 
była krajem komunistycznym. Wracamy na poczekalnię i teraz idą Aśka z Renią, a ja mogę 
sobie dalej obserwować. Zauważam, że Cita jest jakimś wojskowym miastem, gdziekolwiek 
człowiek spojrzy,  tam maszeruje  jakiś mundurowy.  Wracają  dziewczyny,  w międzyczasie 
Aśka zabija karalucha pędzącego po podłodze. Ona to ma do nich jakieś niebywałe szczęście. 
Każda z nas zajmuje się czymś innym. Renia właśnie rozkłada karimatę i niczym kloszard 
układa się do snu. Jednak nie wytrzymuje zbyt długo i po małej drzemce wstaje. Dlatego też 
postanawiamy,  iż teraz Renia będzie pilnować bagaży, a my pójdziemy zobaczyć miasto i 
zrobić jakieś zakupy na drogę. Idziemy, Renia zostaje. Miasto oczywiście duże, ale obskurne, 
poza tym szare, a czego można żądać od miasta znajdującego się w centralnej części Rosji? 
Mijamy oczywiście ogromny pomnik Lenina. Zdecydowanie nie chciałbym tutaj mieszkać, na 



dodatek  teraz  jest  ciepło,  ale  nie  chcę  nawet  sobie  wyobrażać  jak  wygląda  tutaj  zima. 
Spacerujemy po mieście, często brak tutaj chodników, ciekawe jak wygląda to po ulewnym 
deszczu. Wchodzimy również do sklepu monopolowego, ale taniocha. Wódkę można tutaj 
kupić  już  za  22  ruble!  To  nie  jest  nawet  jeden  dolar!!!  No  tak  Rosja  –  kraj  stojący 
ziemniakiem,  więc  tego  trunku  musi  być  w  bród.  Mijamy  rosyjskie  sklepy,  które  tutaj 
przypominają raczej coś w rodzaju magazynów. Zauważam kolejną ciekawostkę, w mieście 
nie ma praktycznie żadnych świateł na przejściach dla pieszych, a jak już jest to z zielonego 
od  razu  robi  się  czerwone.  Nie  ma  pośredniego  światła  –  pomarańczowego,  ale  łatwo 
stwierdzić  kiedy będzie koniec zielonego światła,  bo wtedy samochody zaczynają ,,grzać” 
silniki. Jeśli już jesteśmy przy temacie motoryzacyjnym, to w Cita jeżdżą samochody, które 
mają kierownicę po prawej stronie auta. Podobno są to samochody sprowadzane z Japonii. 
Ciekawy to widok, kiedy ulicami miasta suną samochody, z których jedne mają kierownicę 
po lewej stronie, inne po prawej. Na odległość można je poznać, bo te lepsze to japońskie,  
a ,,tutejsze” z kolei to jeżdżące kupy złomu. Na zakupy udajemy się na bazar i wracamy do 
Reni. Po naszym powrocie Renia udaje się ,,na miasto”, a kiedy wraca to opowiada, że nawet 
udało jej się przejechać autobusem. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie jechała... na 
gapę!

W końcu dochodzi 13:20, ma się rozumieć czasu moskiewskiego, czyli  odjazdu do 
Zabajkalska.  Ruszamy  do  naszych  wagonów.  Przed  wejściem  czeka  już  pani  prowadnik 
wagonu, ale... nie możemy z Aśką wejść, bo wejście zatarasowali nie kto inni, a Chińczycy 
we własnej osobie i ani myślą się odsunąć, tym bardziej, że są zorganizowaną grupą i bilet 
zbiorczy ma tylko jedna uprawniona do tego osoba! Nie przepuszczą nas. Dzięki wrzaskom 
pani prowadnik udaje nam się wejść do wagonu, przebijając się przez tłum Chińczyków. Za 
nami ładują się oni.  Uff,  jesteśmy w środku, ale  mamy pecha,  dostajemy łóżka na końcu 
wagonu przy toalecie.  Wagon zajmują prawie w całości same Chińczyki.  Tylko na końcu 
jesteśmy ja z Aśką i kilkoro Rosjan. Szybko dowiadujemy się, że dla Rosjan są oni zakałą. 
Nieźle, naprawdę nieźle jak na sam początek, a my przecież do nich jedziemy!!! 

Do wieczora prowadzę obserwacje, na podstawie których mam odczucie, że czekają 
nas niesamowite wrażenia, zarówno w sensie pozytywnym jak i negatywnym. Na razie po 
zachowaniu Chińczyków widzę więcej negatywnych stron. Poza tym mina Aśki mówi sama 
za siebie,  coś  mi  się  wydaje,  że  zastanawia  się  nad tym co ona tutaj  robi.  A Chińczycy 
zachowują się tragicznie raz, że głośno, dwa że przez całą drogę jedzą zupki chińskie (a ja 
myślałam,  iż  to  tylko  taki  chwyt  reklamowy z tymi  ,,chińszczakami”)oraz  jajka,  cebulę  i 
czosnek, trzy – śmierdzą niesamowicie, po czwarte wszystkie niepotrzebne rzeczy na bieżąco 
wyrzucają przez okno, po piąte trzaskają drzwiami jak idą do toalety i po szóste plują na 
podłogę, a podłoga w toalecie wygląda tragicznie i po siódme - w sumie najlepsze – kręcą się 
po  wagonie  jakby  ich  pszczoła  pokąsała  i  ubrani  są  w...  KALESONY!!!  To  chyba 
wystarczająco dużo jak na pierwsze spotkanie i to jeszcze na terytorium Rosji, aż się boję 
myśleć co będzie dalej.

Renia  z  Karolą  trafiają  lepiej...  większość  w  ich  wagonie  to  Rosjanie.  Poza  tym 
poznają Elenę, która jedzie do Chin z grupą uczniów na kurs językowy. Jest na tyle miła, że 
obiecuje pomóc nam przedostać się przez granicę.

Poznajemy z Aśką – Wierę – nauczycielkę angielskiego i francuskiego, która jedzie do 
Chin na jakąś akupunkturę. Jak mówi jest to u nich bardzo popularne i wielu Rosjan jeździ do 
Manzhouli -  pierwszej chińskiej miejscowości w Chinach.

Dochodzi wieczór, czas aby zjeść jakąś kolację. Wybieramy kisiele, ale przez to, że 
Chińczyki  żrą  te  swoje  ogromniaste  zupki,  woda  w samowarze  nie  nadąża  nagrzać  się  i  
zamiast gęstego kisielu mamy pływający proszek w wodzie. Nie nadaje się to do jedzenia.  
Niech to licho!!! Trudno będziemy jeść kanapki. Potem idziemy spać, ale jest to trudne, żeby 
nie  powiedzieć  niemożliwe...  Chińczyki  cały  czas  latają  do  toalety  i  trzaskają  drzwiami. 



Pomimo  tego,  że  drzwi  są  zaryglowane,  bo  ktoś  tam siedzi,  to  i  tak  próbują  tam wejść 
używając siły,  wyważając prawie drzwi.  Od tego okropnego ŁUP ŁUP zaczyna mnie już 
głowa boleć i nie jest to przenośnia, a prawdziwa rzeczywistość. Gdzieś dopiero koło północy 
ruch jako tako zamiera i udaje mi się zasnąć... mam nadzieję, że mnie jutro nie obudzą!

09 sierpień
Nie śpię zbyt długo, bo około godziny 6:00 rano ponownie rozpoczyna się ŁUP ŁUP 

drzwiami. Czy te Chińczyki nie mają spania??? Kiedy jednak widzę krajobraz za oknem od 
razu złość odchodzi, bo właśnie widzę najprawdziwszy w świecie step! Po raz pierwszy w 
życiu widzę step!!! Trawiasty po horyzont! Nie mogę się wręcz napatrzyć. Lekko falisty lub 
równinny teren porośnięty zieloniutką trawą. 

Pora zwlec się z łóżka i zjeść jakieś śniadanie. Dochodzi 10:00 i możemy opuścić ten 
wagon z Chińczykami. Co za ulga! Jesteśmy w Zabajkalsku. Poznajemy grupę młodzieży, z 
którą  pojedziemy  na  terytorium  Chin.  Jeszcze  przez  pewien  czas  trwają  jakieś  formalne 
sprawy i wsiadamy z nimi do autokaru, którym zmierzamy ku granicy. Rety, jeszcze trochę i 
będziemy  w Chinach!  Droga,  która  prowadzi  na  przejście  graniczne  jest  tragiczna,  same 
wyboje, tak więc czuję się jak wieziony worek kartofli. Jednak udaje nam się dojechać do 
przejścia granicznego. Budynki straży granicznej robią wrażenie swoim prestiżem, na dodatek 
,,stoją” na środku stepu, co jest naprawdę ciekawym widokiem. Zanim jednak staniemy do 
odprawy rosyjskiej musimy dokonać jakichś dziwnych opłat. W końcu jedziemy na terminal 
odprawy  rosyjskiej,  wysiadamy,  wchodzimy  do  budynku,  odprawa  paszportowa, 
prześwietlenie bagażu. Wszystko to idzie w miarę sprawnie i bez kłopotów. Opuszczamy w 
ten  sposób  Rosję  i  wsiadamy ponownie  z  naszymi  bagażami  do  autokaru  i  jedziemy na 
terminal odprawy chińskiej. Powtarza się ta sama historia... ponownie wyładowujemy cały 
nasz bagaż, wchodzimy do budynku, wypełniamy deklaracje celne i ruszamy do odprawy. 
I tutaj zaczyna się zabawa. Chińczyki przeglądają nasze paszporty jakbyśmy były z Marsa. 
Hmm, chyba rzadko jaki Polak tutaj się zapędza. Mój paszport jest nawet prześwietlany gdyż 
folia jest trochę pogięta. Ostatecznie wszystko gra. Puszczają całą naszą czwórkę. Witajcie 
Chiny!!! Jesteśmy na terytorium Chin po tygodniowej  długiej, ale przyjemnej jeździe przez 
Rosję. Dokonujemy małego skoku w czasie. Teraz dla odmiany cofamy nasze zegarki o dwie 
godziny do tyłu, tak że robi nam się znowu południe. Po raz kolejny wsiadamy z bagażami do 
autokaru i jedziemy do pierwszej chińskiej miejscowości – Manzhouli. Jak mówi Elena jest to 
bardzo małe miasto ma tylko cztery ulice. Jednak wjeżdżając do Manzhouli wydaje mi się to 
miasto ogromne... a tylko cztery ulice, ale za to jakie! 

Elena opowiada nam, że oni nie potrzebują wiz do Chin... mogą tutaj wjeżdżać bez 
problemu na trzy dni bez wizy. Kiedy jest w Manzhouli z grupą uczniów co trzy dni muszą 
jechać na granicę, aby ją przejść tam i z powrotem, aby móc przebywać na terenie Chin przez 
kolejne  trzy  dni  bez  wizy.  Taka  procedura  powtarza  się  przez  cały  turnus  wyjazdu  do 
Manzhouli. Hmm, współczuję i to szczerze...

Elena wiezie nas do hotelu, w którym próbuje załatwić bilety dla nas na pociąg do 
Pekinu, jednak z marnym skutkiem. Podobno nie ma biletów na najbliższe trzy dni. Co za 
kraj! Mówi, że możemy zatrzymać się w tym hotelu. Hotel wygląda tak, że raczej wątpimy, iż 
jest nas na to stać, a poza tym mowy nie ma żebyśmy już na samym początku utknęły przy 
granicy!!! Elena zabiera nas do swojej szkoły,  gdzie w trakcie kwaterowania swojej grupy 
uczniów i załatwiania innych swoich spraw, zajmuje się jeszcze nami. Na początek zostajemy 
ulokowane w gabinecie dyrektorskim. Trwa galimatias, a my jesteśmy głodne jak wilki, a 
może jeszcze bardziej. ,,Życie” ratuje nam słodka ,,babeczka” z Tuły, którą dał nam oficer 
Vladimir. Elena załatwia Chińczyka, który wymienia Rosjanom walutę, a przy okazji i my 
możemy  zrobić  to  samo.  W  ten  sposób  jeden  problem  mamy  z  głowy  –  jesteśmy 
szczęśliwymi posiadaczkami chińskiej waluty – yuanów. Ale co dalej, jak stąd się wydostać? 



Elena obiecuje wykonać kilka telefonów, ale najpierw zaprasza nas do stołówki na pierwszy 
chiński obiad. Hmm jak tu nie skorzystać z takiej okazji? Idziemy i po raz pierwszy jemy 
obiad pałeczkami. Elena pokazuje nam jak powinno się trzymać prawidłowo pałeczki. A na 
pierwszy obiad serwują nam: ryż, bo jakże inaczej, smażone ziemniaki, ale w formie dodatku, 
duszone bakłażany i sałatkę składającą się z kapusty, makaronu ryżowego, bambusa, grzybów 
mun i kukurydzy. Pychota i niebo w gębie. Żeby było jeszcze bardziej jak w raju - do tego 
popijamy wino.  No i  obowiązkowo uwieczniamy ten  pierwszy obiad  na  zdjęciu.  Zresztą 
pierwszy  porządny  obiad  od  tygodnia.  Jemy  sobie  tak  ten  fantastyczny  obiad,  ale  nagle 
natykam się w sałatce na małego śmierdziela, jakim jest czosnek. Ohyda.... nie powiem, na co 
miałam ochotę w tym momencie... 

Po  obiedzie  Karola  i  Renia  idą  kupić  wodę,  a  ja  i  Aśka  zażywamy  kąpieli  pod 
normalnym prysznicem w miarę  normalnej  łazience.  Elena  przenosi nas do pokoju,  gdzie 
będziemy dzisiaj spać. Dziewczyn coś długo nie ma... za oknem słychać nieustanne trąbienie 
samochodów no i są już rowery. 

Miasto  –  Manzhouli  –  jest  nowe,  rozbudowuje  się.  Na  miejsce  wyburzanych 
budynków  powstają  nowe.  Dziwnie  to  miasto  wygląda  –  jest  duże,  a  tylko  cztery  ulice 
ułożone w szachownicę, poza tym ulokowane pośrodku ogromnego stepu. Trochę tak jakoś 
sztucznie. Nie pasuje mi ono w tym miejscu. Widać, że po prostu Chińczyków jest ogromna 
rzesza, a zatem muszą gdzieś mieszkać. Cały czas przyglądam się temu, co za oknem, a tam 
wiele  się  dzieje.  Dokładnie  naprzeciwko  szkoły  Chińczycy  stoją  na  rusztowaniach  i 
przyklejają jakiś napis – swoje ogromne ,,krzaczki”.

W końcu wracają dziewczyny,  a raczej wbiegają. Każą się nam szybko zbierać, bo 
udało im się kupić bilety do Harbinu, a pociąg odjeżdża za niespełna godzinę. Wpadamy w 
lekki  popłoch zbierając wszystkie  nasze graty,  a  czynimy to w iście  rekordowym tempie. 
Elena  Aleksandrowna,  bo  tak  dokładnie  nazywa  się  pomagająca  nam  Rosjanka  szybko 
zatrzymuje nam dwie taksówki, którymi jedzie z nami na dworzec. Teraz mamy do czynienia 
z  małą  ciekawostką,  bo  taksówkarz  siedzi  w...  metalowej  klateczce!  Naprawdę!  Jest  to 
ochrona przed prawdopodobnym napadem. Nowoczesny wynalazek. U nas w Polsce też by 
się  coś  takiego  przydało.  Hmm,  może  jakiś  Chińczyk  do nas  przyjedzie  i  to  opatentuje? 
Taksówki  jadą  okrężną  trasą  na  stację,  bo  krótsza  droga  jest  w  remoncie.  Mamy  więc 
niepowtarzalną okazję z okien taksówki zobaczyć jak wygląda miasto – najpierw przepiękne 
nowoczesne  dzielnice,  a  potem  już  slumsy,  gdzie  życie  toczy  się  na  ulicach  wśród 
rozpadających  się  domów  i  nawet  przechadza  się  jakiś  osiołek,  muły.  To  nasz  pierwszy 
kontakt z ,,tą drugą” stroną Chin.

Biegiem trafiamy  do wagonu,  wsiadamy i  z  biegu  wzbudzamy w całym wagonie 
zainteresowanie skośnookich.  Elena jeszcze na koniec zapisuje mi swój numer telefonu w 
zeszycie, bo kto wie czy jeszcze nam się kiedyś nie przyda...

Pociąg rusza... a my z nim. Oby dalej do Pekinu, ale przed nami jeszcze długa droga. 
Kiedy tylko ulokowałyśmy się na naszych miejscach rozpoczyna się przysłowiowy kabaret. 
Renia chce otworzyć okno, ale to spotyka się ze sprzeciwem Chińczyków, bo jak się okazuje 
okien się nie otwiera, gdyż działa tutaj klimatyzacja. W ten sposób wychodzimy na ludzi z 
buszu.  Po  chwili  wokół  nas  zaczyna  rosnąć  tłum  ciekawskich.  Przyglądają  się  nam  z 
ciekawością. Hmm, czuję się jak małpa w klatce, która przychodzi się obejrzeć, no ale niech 
im będzie może tutaj nie ma zbyt wielu turystów, a tym bardziej samych dziewczyn. Ale to 
oglądanie nas jest tylko wstępem... jeden z Chińczyków przynosi kolekcję rosyjskich monet,  
bo myśli,  że my stamtąd. Na to Renia w odpowiedzi pokazuje nasze polskie monety.  Ten 
Chińczyk jest zachwycony, chce mieć coś takiego, toteż Renia ostatecznie daje mu ,,zestaw” 
polskich, drobnych monet. Ale na tym się nie kończy, bo jak ten Chińczyk dostał, to czemu 
inni też nie mogą tego żądać od nas? A ten Chińczyk pomimo tego, że dostał już, chce jeszcze 
więcej. Co za nienasycony naród! Każdy z ludzi wiszących nam nad głowami coś do nas 



mówi i nie może zrozumieć dlaczego my nie rozumiemy. Tragedia! W pewnym momencie 
postanawiamy  zagrać  sobie  w  ,,tysiąca”,  co  oczywiście  jak  magnes  ściąga  tłumy  ludzi. 
Próbują nawet odgadnąć zasady gry..., ale nie idzie im nadzwyczajnie, bo jak tu zrozumieć 
coś takiego jak ,,meldunek” w grze. Bardzo się denerwują, bo kiedy już myślą, że wiedzą na 
czym gra polega, to któraś z nas zbiera wszystko kartą od meldunku...  mimo tego, że jest 
niższa od pozostałych...  Kiedy tłum nas prawie przygniata  pojawia się młody człowiek – 
Feng, który ku naszemu zbawieniu używa języka angielskiego. Jest studentem uniwersytetu w 
Pekinie.  Pozostali  Chińczycy  są  najwyraźniej  niezadowoleni,  że  ten  młody  człowiek  tak 
swobodnie z nami rozmawia i się rozumiemy, a oni nadal nie wiedzą co i jak. No tak przecież 
my  jesteśmy  ich  zdobyczą,  a  tu  pojawia  się  Feng  i  zgarnia  im  nas.  Stoją  wokół  nas  z 
otwartymi ustami i wpatrują się w niego jak w jakieś bóstwo. Feng zamienia się z jakimś 
gościem miejscami i teraz siedzi już z nami, więc możemy spokojnie porozmawiać, ale w 
zasadzie to jest niemożliwe, bo Chińczyki męczą biednego Fenga, żeby im tłumaczył co my 
mówimy i odwrotnie. Współczuję mu. Atmosfera jest naprawdę gorąca. Feng udziela nam 
wielu pomocnych wskazówek i oferuje pomoc w kupnie biletu do Pekinu jutro w Harbinie. 

Jest  wesoło,  bo nawet próbujemy nauczyć  nasz ,,wianuszek” słowa DZIĘKUJĘ po 
polsku. Idzie im tragicznie, ale o dziwo w końcu jednemu udaję się to w miarę poprawnie 
wypowiedzieć, bo to co mówiła reszta w żaden sposób nie przypominało tego słowa. 

Nagle pojawia się jakiś Mongoł podobno jest nauczycielem, ale moim zdaniem jest to 
wątpliwa wersja z tego względu, gdyż zachowuje się tak jakby miał tu zaraz rozpocząć jakąś 
bijatykę. Zresztą widać, że uczestniczył już w nie jednej i to całkiem niedawno, bo jego twarz 
jest przepięknie pokiereszowana, co wystarczająco świadczy o jego ,,gorącej krwi”.  Kiedy 
idziemy z Karolą i Fengiem do wagonu restauracyjnego, Mongoł lezie za nami i tak zaczyna 
się awanturować, że zostajemy wyrzuceni z „restaurana”. Gdy przechodziłyśmy przez kilka 
wagonów, większość Chińczyków gapiła się na nas, tak że mało im oczy z orbit nie wyszły,  
chyba turystę tutaj można szukać ze świeczką w ręku. 

W końcu  sytuacja  trochę  uspokaja  się,  a  Mongoł  zostaje  wyrzucony  przez  nasze 
,,cienie”.  Mam w końcu czas, żeby zobaczyć jacy ludzie siedzą w pociągu obok nas i ku 
mojemu zaskoczeniu widzę obok siedzącego ,,przystojniaka”, który jechał z nami z Cita do 
Zabajkalska. Przystojniak oczywiście w przenośni, a to dlatego, że w poprzednim pociągu co 
chwilę paradował po wagonie w kalesonkach nie pierwszej bieli, które za każdym razem, jak 
go widziałam były co raz niżej. Wagon jest inny od polskich. Nie ma w nim przedziałów, a 
wszyscy siedzą w jednym. Poza tym jeśli miałabym porównać standard to chiński jest lepszy 
od polskiego. 

Siedzę  sobie  i  tak  to  piszę,  a  tu  Chińczyki  nadal  charkają  i  plują  na  podłogę. 
Okropieństwo  i  coś  mi  się  wydaje,  że  jesteśmy  na  to  skazane  podczas  pobytu  w  tym 
niezwykłym kraju. Dziewczyny nie mogą tego znieść.

Chińczycy nie oparli się boomowi telefonii komórkowej, bo jak widzę choćby tutaj na 
przykładzie tego jednego wagonu – każdy ma telefon! I muszę powiedzieć, że mają nawet 
lepsze modele. Nasze przy nich to jak z epoki lodowcowej. Zresztą przyglądają się naszym 
,,komórkom” i jak podejrzewam nie mogą nadziwić się ich prymitywności. Chińczycy swoje 
cudeńka noszą na rękach jak zegarki lub w specjalnych maluśkich torebkach przeznaczonych 
tylko na telefony. 

Śmieci...  jest ich astronomiczna ilość. Na końcu wagonu - gdzie tak na marginesie 
były nasze miejsca – jest mały korytarzyk, w którym znajdują się dwie toalety oraz otwarte 
pomieszczenie  z  umywalką  i  śmietnikiem,  który w momencie  zapełnienia  jest  wyrzucany 
przez okno... Co jakiś czas ,,szef” wagonu biegnie z szufelką i miotłą przez środek wagonu 
zgarniając wszystkie śmieci rzucane na podłogę...

W końcu chcemy iść spać, ale trudno jest to uczynić w pozycji siedzącej, a poza tym 
próbujemy pozbyć się ,,towarzystwa”. Udaje się. Renia patentuje swój najnowszy pomysł,  



czyli wyciąga karimatę wkłada ją pod siedzenia, następnie sama się tam wciska i idzie spać.  
Jakby nie było cały wagon patrzy, ci którzy siedzą dalej - powstawali, żeby lepiej widzieć 
poczynania  Reni.  W ogóle  sama karimata  dla  nich  to  jakieś  niesamowite  cudo,  każdy ją 
dotyka. Aż mi się wierzyć nie chce, że tutaj nie ma czegoś podobnego. Jedna z siedzących 
Chinek prosi nas oczywiście na migi o pożyczenie karimaty i również tak, jak Renia układa 
się do snu. Z jej miny widać, że jest niesamowicie zadowolona. Możemy drzemać do rana...

10 sierpień (sobota)
Poranek wita  nas  w chińskim pociągu,  jeszcze  trochę  czasu  i  będziemy w stolicy 

Mandżurii  – Harbinie.  Już od samego rana mamy stałe  towarzystwo,  które nadal  próbuje 
wyciągnąć od nas kolejne polskie monety. Nie mogą zrozumieć, że już nie mamy tych monet.  
Nie wiem, ale chyba myślą, że wozimy tego całe worki! Nie ma, skończyły się!!! 

Przed wjazdem do Harbinu przejeżdżamy nad potężną rzeką,  znacznie  większą od 
naszej Wisły. Na drugim brzegu widać ogromne bloki, równie wielkiego miasta. 
Żeby na początku przybliżyć Chiny, słów parę o ich środowisku naturalnym... Chiny to trzeci 
co do wielkości kraj świata, ograniczony na północy przez pustynie Mongolii, od zachodu 
przez niegościnny Płaskowyż Tybetański i Himalaje oraz na południowym wschodzie przez 
Morza Wschodniochińskie i Południowochińskie.

Dwadzieścia dwie prowincje, pięć regionów autonomicznych oraz pięć tysięcy wysp 
administrowanych jest przez Pekin. Pierwszego lipca 1997r. Hongkong został włączony do 
ChRL jako Specjalny Region Administracyjny; to samo stało się z Makao w 1999r.
            Do terytoriów spornych należą rozrzucone bliżej lub dalej chińskiego wybrzeża 
wyspy. Najbardziej znaną z nich - dzięki częstym i zagorzałym sporom - jest Tajwan. Wiele 
krajów  chętnie  wchłonęłoby  obfitujący  w  ropę  archipelag  Spratly.  Innymi  terytoriami 
spornymi są Wyspy Diaoyutai (znane jako japońskie Senkaku) oraz Peskadory (Penghu). 
            Ze względu na ukształtowanie terenu, Chiny oferują bogatą gamę krajobrazów 
sięgających  od  potężnych  szczytów  po  jednostajne  równiny.  Począwszy  od  Wyżyny 
Tybetańskiej  zwanej  Dachem  Świata,  teren  stopniowo  obniża  się  w  stronę  Płaskowyżu 
Mongolii Wewnętrznej oraz na wschód ku Dolinie Jangcy.
            Na południowym zachodzie znajduje się Wyżyna Yunnańsko-Guizhouska, poszarpana 
licznymi  stromymi  wąwozami,  urozmaicona  wodospadami,  podziemnymi  jaskiniami  i 
wapiennymi szczytami, dzięki czemu jest jednym z najbardziej efektownych regionów Chin.
           Wnętrze kraju wyróżnia pustynia Taklamakan, gdzie znajdują się słone jeziora i  
depresja  Turpan,  zwana  Oazą  Ognia  -  najgorętsze  miejsce  Chin.  Topniejący  śnieg  z 
Płaskowyżu Tybetańskiego i z gór w zachodniej części kraju dostarcza wody dla głównych 
szlaków handlowych - rzek Jangcy, Żółtej, Mekong i Salween.
        Ze  względu  na  rozmiar  Chin,  można  się  spodziewać,  że  flora  i  fauna  będzie  tu 
różnorodna.  Niestety,  znaczna część  naturalnego dziedzictwa kraju została  przetrzebiona  i 
tym samym narażona na wyginięcie. W dużym stopniu zniszczenie środowiska naturalnego 
nastąpiło wskutek rozwoju rolnictwa, urbanizacji i zanieczyszczeń przemysłowych.

Wśród  endemicznych  gatunków  miejscowej  fauny  znajdują  się  pandy,  śnieżne 
pantery, słonie, owce argali, tybetańskie jaki, renifery, łosie, piżmowce, niedźwiedzie, sobole 
i tygrysy - niestety, liczba osobników tych wyjątkowych zwierząt stale maleje. W okolicach 
jezior  i  w rezerwatach przyrody,  których  jest  ponad 300,  amatorzy ornitologii  będą mieli 
okazję obserwować: żurawie, kaczki, dropie, łabędzie, czaple białe i inne gatunki czapli.

W zderzeniu z miliardem głodnych ludzi, nieco lepiej powiodło się chińskiej florze, 
niestety nadal ogromny wpływ na jej dewastację mają wyręby lasu, intensywne wypasy bydła 
oraz  kultywacja  gruntu.  Ostatnim  ogromnym  obszarem  leśnym  jest  region  północno-
wschodni, leżący niedaleko granicy z Rosją, natomiast życie roślinne najbujniej rozwinęło się 
na zwrotnikowym południu, gdzie między innymi znaleźć można lasy tropikalne. W Chinach 



rośnie  wiele  pożytecznych  roślin,  takich  jak  bambus,  żeńszeń,  dzięgiel  oraz  rośliny 
owocujące.
           W Chinach występuje cała różnorodność klimatów, począwszy od bardzo mroźnych do 
nieznośnie gorących. Temperatury na północy potrafią osiągać nawet minus 4000C w zimie 
(grudzień-marzec) i wzrosnąć do 380C w lecie (maj-sierpień). W centrum doliny Jangcy także 
odnotowuje się duże sezonowe wahania temperatur. Na dalekim południu, gorące i wilgotne 
lato trwa od kwietnia do września i zbiega się z porą deszczową.
          Na południowo-wschodnim wybrzeżu  między lipcem i  wrześniem zdarzają  się  
gwałtowne tajfuny,  zaś na północnym zachodzie  lato jest  suche i  gorące,  a  w Turpanie - 
najgorętszym miejscu w Chinach - maksymalne temperatury dochodzą nawet do 47st.C. Zimy 
są w tym regionie równie ostre jak w innych częściach północnych Chin.

Wysypujemy się z pociągu. Feng, Karola i ja biegniemy do kas, żeby kupić bilety do 
Pekinu, a Aśka i Renia zostają w tyle. Mamy się spotkać przed dworcem, chyba jeszcze nie 
wiem co to oznacza... 

Tłum ludzi  zmierza  do wyjścia  niczym rzeka.  Nie da się  nikogo wyprzedzić,  a  w 
podziemnym przejściu widać morze chińskich głów. Nagle okazuje się, że aby opuścić teren 
dworca  trzeba  pokazać  przy  specjalnych  bramkach  bilety...  no  tak,  a  wszystkie  bilety 
trzymam ja. Daję więc Karoli jej bilet i razem z Fengiem idą do kas. Ja z kolei czekam na 
dziewczyny, bo przecież inaczej stąd nie wyjdą. W końcu doczekuję się ich przybycia i razem 
zbliżamy się do bramek no i nagle ktoś nas zatrzymuje. O co chodzi??? Zabierają nas do 
specjalnego pokoju, w którym jest ogromna waga i ważą nasze bagaże.  W pewnej chwili 
pomiędzy Renią, a jednym z Chińczyków wybucha wściekła awantura, bo on kopie jej bagaż. 
Renia krzyczy, Chińczyk ją szarpie. Robi się niemiła sytuacja. Próbujemy z Aśką ją zażegnać, 
żeby czasem tamtym gościom nie zachciało się nas aresztować. Renia przez cały czas się 
wścieka, a my próbujemy się jakoś dogadać, ale nic z tego. Mój plecak waży 22 kilogramy,  
przynajmniej  wiem jaka jest  jego waga,  podobno o 2 za dużo.  Jak się  domyślamy są za 
ciężkie i mamy płacić jakąś karę, ale nie wiemy ile. Chińczyki coś nam pokazują, piszą, ale  
dla nas to czarna magia. W końcu wpadam na pomysł, że zapłacę za jeden bagaż 8 yuanów i 
biegnę szukać Karoli i Fenga. Trochę to trwa, bo znaleźć kasy nie jest łatwo – tłum ludzi, 
dworzec potężny i nikt nie mówi po angielsku. W końcu udaje mi się. Karola zostaje przy 
kasach, a ja tłumacząc Fengowi, co się stało prowadzę go do miejsca w którym zostawiłam 
Renię i Aśkę. Feng rozmawia z urzędnikami i tłumaczy nam o co chodzi. Dopuszczalna waga 
bagażu wynosi 20 kilogramów, wszystko co ponad, to nadbagaż, za który trzeba zapłacić. 
Pytamy go, czy jest tak w całym kraju, bo jeśli przyjdzie nam płacić w taki sposób na każdej 
stacji,  to  nie  będzie  wesoło.  Okazuje  się,  że  nie  na  wszystkich  dworcach  dzieje  się  coś 
takiego.  Przynajmniej  mam  taką  nadzieję.  Dziewczyny  płacą  za  swój  bagaż.  Poza  tym 
opowiadają, co się działo w owym pomieszczeniu, kiedy poszłam po Fenga. Jak mówią miały 
niezłą zabawę, bo widziały wchodzące do tego pomieszczenia matki z dziećmi. Chińczycy 
ustawiali dzieci pod ścianą na której była linijka i jeśli dziecko było za małe to trzeba było  
jeszcze coś dopłacić... 

Feng pomaga nam kupić bilety na autobus do Pekinu, bo w Harbinie nie ma biletów na 
pociąg na najbliższe dwa dni. Będzie nam dane jechać sypialnym autobusem, który z Harbinu 
do Pekinu jedzie 14 godzin. Chyba jakiś ekspres czy co? Bo, który autobus przejedzie 1200 
kilometrów przez 14 godzin. 

Kupujemy bilety i okazuje się, ze mamy jeszcze kilka godzin do odjazdu. Dlatego też 
zostawiamy nasze bagaże w bagażniku autobusu. Robię to z mieszanymi uczuciami,  mam 
nadzieję, że kiedy wrócimy to zastaniemy nasze tobołki całe i w komplecie. Bierzemy tylko 
najpotrzebniejsze rzeczy i idziemy zobaczyć miasto. Na odchodnym właściciel autobusu daje 
nam swoją wizytówkę, że jakby co to mamy zadzwonić. Hmm, a ciekawe czy pomyślał o tym 
jak my się z nim dogadamy jeżeli on nie zna angielskiego, a my chińskiego???



Na ,,małym”  skwerku robimy sobie  śniadanie  i  prócz  naszych  kanapek zjadamy... 
kurczaka, a ściślej udko w pikantnej panierce nadziane na patyczek. Dla mnie wyborne, choć 
dziewczyny narzekają. Chińczycy oczywiście przyglądają się, co my robimy. Po śniadaniu 
idziemy dalej i spotykamy nie kogo innego jak... Fenga! Jednak ten Harbin jest mały!
W mieście ruch niesamowity. Samochody jeżdżą jak chcą, a ludzie przemykają się miedzy 
nimi.  Kierowcy aut przeraźliwie trąbią.  Chińczyków tłumy...  ilu ich właściwie jest? Dane 
statystyczne podają, że około 1,3 miliarda! W 1991 w miastach zamieszkiwało 26% ludności. 
Przyrost  naturalny  w 2000 wynosił  9,4‰. Społeczeństwo  tworzą  w ogromnej  większości 
Chińczycy Han (92% ogółu) oraz ludy Zhuang (1,4%, tj. ok. 16 mln), Huei (0,8%, tj. ok. 9 
mln), Mandżurowie (0,8%, tj. ok. 9 mln), Miao (0,7%, tj. ok. 8 mln). Ogółem terytorium Chin 
zamieszkują przedstawiciele ponad 50 narodowości. Najliczniejszą wspólnotę religijną tworzą 
wyznawcy  taoizmu  (20,1%  społeczeństwa),  kolejne  miejsca  zajmują  buddyści  (6%), 
muzułmanie (2,4%), chrześcijanie (0,2%).

Chodzimy po podziemnym centrum handlowym, gdzie niskie ceny są szokująco niskie 
jak dla nas. I jak to kobiety... muszę kupić upatrzone jeansowe spodnie w haftowane kwiatki. 
Cały czas szukałam takich spodni w Polsce! Choć z drugiej strony to lekka przesada, żeby 
teraz  je  kupować  biorąc  pod  uwagę  to,  że  będą  musiały  podróżować  ze  mną  po  całych 
Chinach. No ale mówi się trudno... i kupuję. Co mi tam, kto wie, może już takich nie zobaczę.

Niedługo przed odjazdem ruszamy do dworcowej  toalety  i  nic  nie  byłoby w tym 
dziwnego gdyby nie to, ze Renia kupuje w tej toalecie od jakieś kobiety woreczek śliwek!!! 
W toalecie!!!

Idziemy do autokaru... uff stoi i nasze bagaże również są. Całe szczęście. W autobusie 
sypialnym jest 35 miejsc leżących i dwa siedzące. Na dodatek ułożone są piętrowo, żeby jak 
najwięcej  ludzi  się  zmieściło  do  takiego  autobusu.  Pomiędzy  przejściami  wszystko 
zastawione jest innym ,,towarem”. Chyba zacznę uczyć się latać, aby jakoś te skrzynki, pudła 
ominąć.

Chińczyki ładują się do autobusu z siatami jedzenia. Hmm, czyżby znowu zamierzali 
pochłaniać takie ilości pożywienia? No, ale nic ruszamy. Jeszcze tylko zawijamy na stację 
benzynową, gdzie tankujemy paliwo. Rety!  Benzyna tutaj  kosztuje tylko 2,77 yuana,  czyli 
jakieś 1,3 zł. Taniocha!!!

Jedziemy... nasz krążownik pomyka niczym ekspres po chińskiej drodze na dodatek 
cały czas trąbi. Jak szaleniec wymija inne auta. Mam nadzieję, że dojadę żywa do Pekinu. 
Mijamy po drodze tereny zalane przez rzeki. Na środku tych rozlewisk sterczą domostwa. 
Cały czas ciągną się pola kukurydzy i od czasu do czasu pola ryżu. W miedzy czasie dostaję 
sms-a od Jacka, który właśnie wraca z Bornholmu. 

Czas  upływa  szybko,  robimy sobie  kolację  na  w pół  siedząco,  na  w pół  leżąco  i 
zasypiamy.  W  środku  nocy  budzę  się.  Jest  godzina  druga  w  nocy...  stoimy  na  jakimś 
parkingu.  Świetnie,  w  takim  razie  skoczę  w  tzw.  krzaczki.  Karola  idzie  ze  mną,  ale  co 
chwilkę patrzymy czy autokar stoi, czy czasem nie zechce odjechać i zostawić nas na tym 
pustkowiu. Wracamy i zasypiamy ponownie...

11 sierpień
Budzę się ponownie około szóstej rano i... oczom nie wierzę nadal stoimy na tej stacji 

benzynowej!!!  Aśka mówi do mnie,  że stoimy tutaj  od dobrej  półtorej  godziny...  Rety!!! 
Przecież staliśmy tutaj już o drugiej w nocy!!! Jak się dowiadujemy nasz autobus zdechł... 
Zastanawiam się jak daleko zostało nam do Pekinu, ale mam pewne obawy, że jest nie za 
dobrze. No i coś mi się wydaje, że na siódmą rano w Pekinie nie będziemy, a tym bardziej 
cała podróż z Pekinu nie zajmie nam czternastu godzin.

Postanawiam iść z Karolą na stację, żeby dowiedzieć się jak daleko do Pekinu. Nasze 
próby są mozolne. Chinki pracujące w sklepie nie mogą nas zrozumieć. Ja już nie wiem jak 



mam  próbować  im  pokazać  o  co  nam  chodzi.  W  końcu  udaje  się...  Harbin  jest  400 
kilometrów za nami, a do Pekinu brakuje nam tylko... 800 kilometrów!!! Pięknie naprawdę 
pięknie.  Chyba  zaczynam  nie  lubić  tych  autobusów  sypialnych!!!!  Co  za  pech!  HA! 
Wiedziałam,  że  to  mało  prawdopodobne,  aby w ciągu czternastu  godzin  przejechać  1200 
kilometrów. Ciekawe jak te Chińczyki mają zamiar to rozwiązać! 

W tej chwili dobija 9:30 i nic. Nadal stoimy. Próby grzebania w silniku szybko się 
kończą.  Podobno czekamy na  drugi  autobus,  ale  licho wie  jak długo będziemy na  niego 
czekać i czy to w ogóle prawda. Chińczyki – pasażerowie nic sobie z tego nie robią. Śmieją 
się, rozmawiają, jedzą... czym doprowadzają do tego, że autobus i jego otoczenie przeistacza 
się w śmietnik.  Pasażerom nie chce się wyrzucać śmieci do śmietnika,  ale za to otwierają 
okno i fruu to za okno... wokół autobusu wygląda przepięknie. Przejście pomiędzy łóżkami to 
tragedia... również usłane jest toną śmieci. 

Nie  pozostaje  nam  nic  innego  jak  czekać...  przecież  zapłaciłyśmy,  to  niech  nas 
dowiozą do stolicy.  Robi się coraz cieplej i cieplej, żar się leje z nieba. My siedzimy pod 
jakąś  opuszczoną  przyczepą  na  parkingu,  Chińczyki  też  wylegli...  posiadali  w  cieniu 
autobusu. Wytaszczyli część swojego bagażu, rozłożyli maty, siedzą i gadają. Jeśli jesteśmy 
już przy siedzeniu, to... Chińczyki mają bardzo interesujący sposób siadania w kucki w dość 
znacznym rozkroku i  przy całych  stopach dotykających  ziemi  oraz  z  rękoma opartymi  o 
kolana. My również tak próbujemy. Jest to nawet całkiem wygodny sposób i nawet nogi się 
nie meczą, tak jak przy normalnym kucaniu. Nikomu się nie śpieszy. Jak sobie pomyślę, jaka 
by wybuchła u nas w Polsce awantura w takiej sytuacji... 

Czas nieubłaganie ucieka, ale w końcu koło 11:00 przyjeżdżają dwa małe autobusy. 
Hmm, teraz czeka nas przepakowanie, no bo nasz ,,zepsuty grat” wypakowany był po brzegi 
różnym towarem, każda najmniejsza szczelina była zapełniona. Najpierw ładujemy siebie i 
bagaże, a potem patrzymy jak w autobusie w przejściu rośnie i rośnie sterta pudeł z owocami. 
Chyba wkrótce zapiszę się na kurs latania, jeżeli tak będzie dalej. Ciekawe jak ja będę przez 
to przechodzić przy wysiadaniu. Wszystko przez to, że te dwa autobusy mają bardzo małe 
bagażniki.  Część  pudeł  trafia  na  dach.  Ostatecznie  nasz  stary  autokar  wygląda  jak  po 
splądrowaniu przez rabusiów. 

W końcu ruszamy. Jest 11:40. Hurra!!! Jednak moja radość była przedwczesna. Nie 
ujeżdżamy daleko. Stajemy, aby zatankować paliwo na tej ,,naszej” stacji. Po zatankowaniu 
nie  jedziemy,  bo  zjeżdżamy  w  okolice  toalety.  Wszystkim  nagle  zachciało  się  z  niej 
skorzystać. Rety, a co oni robili przez te pół dnia, kiedy tu staliśmy? 

Odjeżdżamy ostatecznie o 12:30, ale...  to nie koniec, bo w pewnej chwili naszemu 
kierowcy dzwoni telefon, rozmawia i zwalnia do tempa wolniejszego niż żółw. Co jest do 
licha???  Domyślamy  się,  że  w  czasie  postoju  na  tzw.  ,,siusianie”  drugi  autobus  kogoś 
zapomniał zabrać... jedziemy w tym żółwim tempie i jedziemy. Czekam kiedy okaże się, że 
przez tak wolną jazdę siądzie coś  i w tym środku naszej lokomocji. Czyżbyśmy nie miały 
dojechać  do  Pekinu?  Dojeżdżamy  w  tym  tempie  do  kolejnej  stacji  benzynowej,  gdzie 
kierowca zarządza... obiad. Ja chyba wkrótce oszaleję!!! Czy tu nikogo nie obchodzi dotarcie 
do Pekinu??? 

Po obiedzie jedziemy dalej mam nadzieję, ze tym razem już naprawdę bez kłopotów. 
Renia prognozuje, że do Pekinu dojedziemy tak na 20:00, a mnie się wydaje, że będzie to 
dużo, dużo później. Chińczyki oczywiście charkają i plują w autobusie na podłogę, tuż za 
moim siedzeniem. Dobrze, ze tego nie widzę. Gorzej mają Aśka z Karolą, które usiadły na 
samym tyle autobusu. One to mają dopiero widoki.

Co  chwilę  ,,ciszę”  burzą  dzwoniące  chińskie  telefony  komórkowe...  a  Chińczyki 
rozmawiają przez nie bardzo głośno. Każdy może słyszeć o czym mówią. Straszne. Nawet 
jeśli  siedzi  się  na  drugim  końcu  autobusu  to  i  tak  wszystko  słychać,  bo  oni  dosłownie 



wrzeszczą. A co drugie słowo to jest ,,AAA..”, co chyba oznacza jakieś przytaknięcie..., ale ja 
tam tego nie wiem, przecież nie znam chińskiego.

Jedziemy i jedziemy już od dobrych kilku godzin bez postoju. W końcu zatrzymują 
się.  Jesteśmy  tak  głodne,  że  kupujemy  ogromne  zupki  chińskie  w  dużych  kubłach.  Są 
piekielnie ostre, że nie udaje mi się zjeść całej poza tym są znacznie większe od naszych 
(mają 0,5 litra) i zjedzenie całości nie jest możliwe.   

Wkrótce  zaczniemy  poznawać  Chiny,  ale  póki  nie  pozna  się  historii  kraju  nie 
zrozumie się tego wszystkiego, co się widzi, ani mentalności ludzi. Czas na historię Chin... 

Chińczycy przypisują sobie 5tys. lat historii, której początki pogrążone są w mitach i 
legendach, a późniejsza jej część robi wrażenie niekończącej się listy następujących po sobie 
dynastii. 
            Istnienie pierwszej dynastii  Xia podlega ciągle weryfikacji  archeologicznej, ale  
przyjmuje się, że istniała od 2200r. do 1700r. p.n.e. Legendy podają, że poprzedzał ją cały 
szereg władców - półbogów i cesarzy, którzy mieli obdarzać swych poddanych darem życia i 
wiedzą o polowaniu i rolnictwie.

Istnienie następnej dynastii  - Shang - jest równie mgliste, ale z każdą erą pewność 
historyczna  wzrasta,  ukazując  Chiny  jako  społeczeństwo  rolnicze,  praktykujące  kult 
przodków. 
           Dynastia Zhou (1100-221r. p.n.e.) wniosła trwającą do dziś polityczną koncepcję 
„mandatu  niebios”,  według  której  prawo  do  rządów  otrzymywał  sprawiedliwy  władca,  a 
odbierane  było  złemu,  zepsutemu  tyranowi.  Rozwinięcie  tej  koncepcji  przyniósł  taoizm, 
interpretując naturalne katastrofy, takie jak trzęsienia ziemi, powodzie i plagi owadów jako 
dezaprobatę nieba. W tym samym okresie obok taoizmu wyłonił się także konfucjanizm. 
          Chiny po raz pierwszy zjednoczyły się w jednolite cesarstwo podczas dynastii Qin 
(221-207r. p.n.e.),  która wprowadziła instytucje  administracyjne,  mające pozostać trwałym 
elementem chińskiego państwa przez kolejnych 2000 lat. Wraz ze scentralizowaniem władzy, 
dynastia ta dokonała standaryzacji wag i miar oraz systemu pisma. Za czasów jej panowania 
rozpoczęto również prace przy budowie Wielkiego Muru.

Udziałem kolejnej dynastii - Han (206r. p.n.e. - 220r.) było wzmocnienie państwa oraz 
ekspansja  terytorialna.  Rezultatem  kontaktów  z  otaczającymi  cesarstwo  plemionami 
„barbarzyńskimi były zarówno konflikty zbrojne, jak i zdobycze materialne. 

Następnie cesarstwo rozpadło się na Trzy Królestwa, a później na wiele królestw i 
państw feudalnych, które konkurowały między sobą o władzę. Osobliwym zjawiskiem jest 
fakt, że podczas tej zawieruchy wojennej rozkwitł buddyzm i sztuka.

Z chaosu powstało państwo zjednoczone za dynastii Sui (589-618r.) i wzmocnione za 
dynastii  Tang  (618-908r.),  która  powszechnie  uważana  jest  za  najwspanialszą  epokę  w 
dziejach Chin. Dokonany w tym okresie podział cesarstwa na 300 prefektur i 1500 okręgów 
spowodował rozbicie regionalne, które utrzymuje się do dnia dzisiejszego.

Podboje  militarne  przywróciły  kontrolę  Chińczyków  nad  szlakiem  jedwabnym,  a 
dzięki  kontaktom z  cudzoziemcami  z  tak  dalekich  krajów,  jak:  Persja,  Indie,  Indonezja  i 
Japonia, społeczeństwo stało się do niesłychanego stopnia kosmopolityczne.

Podczas dynastii  Tang rozwinął  się  buddyzm i  podzielił  się  na dwa odłamy:  chan 
(japoński zen) i Sektę Czystej Ziemi (chiński buddyzm).

Za  dynastii  Song  (960-1279r.)  władza  została  ponownie  scentralizowana.  Jej 
panowanie można podzielić  na dwa okresy:  Północną Song i  Południową Song.  Dynastia 
znana  była  ze  swej  silnej  władzy,  odnowy  nauk  konfucjańskich,  cywilnej  administracji 
państwa oraz rozwoju miast.

Zapisane  przez  Marco  Polo  uwagi  dotyczące  niesłychanego  rozmachu  dostatnich 
chińskich miast pochodzą właśnie z XIIIw.



Mongolskie panowanie za dynastii Yuan (1271- 1368r.) zostało zapoczątkowane przez 
Kubilaja,  wnuka  mongolskiego  wodza  Czyngis-chana.  Mongołowie  założyli  stolicę  w 
miejscu  dzisiejszego  Pekinu  i  zmilitaryzowali  administrację  kraju,  natomiast  Chińczyków 
zdegradowali do roli obywateli trzeciej i czwartej kategorii.
Nic więc dziwnego, że w XIVw. krajem wstrząsnęła fala rebelii. W chaosie tym pojawił się 
buddyjski mnich o imieniu Hongwu i założył dynastię Ming (1368 - 1644r.) ze stolicami w 
Pekinie (Północna Stolica) i w Nankinie (Południowa Stolica). Po raz pierwszy w dziejach 
Chin  zorganizowano  flotę,  a  wyprawy  morskie  dotarły  do  południowo-wschodniej  Azji, 
Persji, krajów arabskich, a nawet do wschodniej Afryki.

Pierwsze  europejskie  statki,  które  w  roku  1516  zakotwiczyły  u  wybrzeży  Chin 
należały do Portugalii. W 1557r. w Makao Portugalczycy założyli misję handlową. Niedługo 
później,  bo już  w 1760r.  inne  mocarstwa  także  zyskały bezpieczny dostęp  do chińskiego 
rynku - przez bazę w Kantonie.

Anglicy,  Holendrzy  i  Hiszpanie  prowadzili  handel  za  pośrednictwem 
monopolistycznej  gildii,  zwanej  Kohong.  Jej  celem  było  utrzymywanie  cudzoziemców  z 
daleka  od  politycznego  centrum  w  Pekinie.  Handel  rozwijał  się,  ale  korzystały  na  nim 
głównie  Chiny  -  angielskie  zakupy  herbaty,  jedwabiu  i  porcelany  daleko  przewyższały 
zakupy Chińczyków: wełny i  przypraw. W 1773r.  Anglicy zdecydowali  się zrównoważyć 
handel,  zachęcając  Chińczyków  do  kupowania  opium.  Zarekwirowanie  przez  chińskich 
urzędników 20tys. skrzyń opium w 1839r. było dla Anglików tylko pretekstem do interwencji 
zbrojnej, i tak oto w 1840r. zaczęła się I wojna opiumowa.

Wymuszone  działaniami  wojennymi,  korzystne  dla  Brytyjczyków  układy 
doprowadziły  w  końcu  do  odstąpienia  Hongkongu  i  podpisania  poniżającego  dla  Chin 
traktatu nankińskiego. 

Na końcowe lata  dynastii  Qing przypadło panowanie cesarzowej wdowy Wu Cixi. 
Była do tego stopnia konserwatywna, że we wszystkich próbach zreformowania starożytnych 
instytucji  państwowych widziała  groźbę dla swoich rządów. Niepowodzenia cesarzowej w 
przystosowaniu  państwa  do  zmieniających  się  warunków  doprowadziły  do  rebelii, 
niepokojów społecznych oraz penetracji kraju przez obce mocarstwa, które podzieliły Chiny 
na strefy wpływów.

Zaproponowana przez Stany Zjednoczone polityka otwartych drzwi - wolnego handlu, 
została zaakceptowana przez Chińczyków jako alternatywa dla całkowitego przejęcia kontroli 
nad  krajem przez  cudzoziemców.  Chińskie  kolonie  szybko  się  ulotniły:  Wietnam,  Laos  i 
Kambodża przypadły Francji, Birma Brytyjczykom, a Korea i Tajwan Japonii.

Pierwsza połowa XX wieku była okresem zupełnego chaosu, w którym dokonywały 
się rozpaczliwe próby wskrzeszenia dynastii Qing. Intelektualiści poszukiwali nowej filozofii, 
która zastąpiłaby porządek konfucjański,  podczas  kiedy to  generałowie  próbowali  przejąć 
imperialną władzę.

Kierowany  przez  Sun  Yatsena  Kuomintang  (KMT,  czyli  Partia  Nacjonalistyczna) 
założył  swą  bezpieczną  bazę  w  południowych  Chinach,  gdzie  zaczęto  szkolić  Armię 
Narodowo-Rewolucyjną. Jej zadaniem było przeciwstawienie się przywódcom wojskowym z 
północy. W tym samym czasie, rezultatem rozmów pomiędzy reprezentantami sowieckiego 
Kominternu,  a  prominentnymi  chińskimi  marksistami,  było  utworzenie  w  1921r. 
Komunistycznej Partii Chin (KPCh).

Śmierć  Sun  Yatsena  oraz  wyłonienie  się  z  KMT  Czang  Kaiszeka,  który  był 
zwolennikiem systemu  kapitalistycznego  opartego  na  dyktaturze  wojskowej  z  dominującą 
rolą elity finansowej, rozwiało wszelkie nadzieje KPCh na to, by stanąć z KMT w jednym 
szeregu. Czang Kaiszek wszczął terror, chcąc w ten sposób jednocześnie unicestwić rosnące 
wpływy komunistów i przywódców z północy.  W połowie 1928r. powstał w Pekinie rząd 
narodowy, a Czang Kaiszek ugruntował swą pozycję jako przywódca polityczny i wojskowy.



              Komuniści podzielili się na zwolenników rewolucji w miastach i tych, którzy 
wierzyli że zwycięstwo leży w zjednoczeniu wsi. Mao Zedong założył oddziały chłopskie w 
górach  Jingganshan,  obrał  strategię  działań  partyzanckich  i  do  1930r.  jego  wojsko  w 
łachmanach przekształciło się w czterdziestotysięczną armię.

Zorganizowane przez Czang Kaiszeka cztery kampanie przeciwko Mao, w wyniku 
stosowanej  przez  komunistów  strategii  krótkich  ataków  zamiast  konfrontacji  w  otwartej 
walce, za każdym razem kończyły się klęską.

Piąta kampania Czang Kaiszeka była niedaleka sukcesu, gdyż komuniści nieroztropnie 
przeszli do otwartej walki. W 1934r. otoczone oddziały Mao zdecydowały się na odwrót z 
prowincji Jiangxi i marsz w kierunku północnej prowincji Shaanxi, zwany Długim Marszem. 
Z 90tys.  ludzi  na początku marszu  tylko  20tys.  dotarło do celu  -  w czasie  jednego roku 
przeszli oni 8tys. kilometrów.

Podczas  marszu  komuniści  zbroili  napotykanych  wieśniaków  i  rozdawali  ziemie 
leżące  wzdłuż  pokonanej  przez  nich  trasy.  Dzięki  swoim  metodom  walki,  organizacji, 
dowództwu, agitacji i broni, komuniści udowodnili, że lud chiński potrafi walczyć. Podczas 
marszu Mao stał się najważniejszym liderem KPCh. 

W  1931r.  Japończycy  skorzystali  z  chaosu  panującego  w  państwie  chińskim  i 
wtargnęli  do  Mandżurii,  gdzie  utworzyli  marionetkowe  państwo,  na  czele  którego  stanął 
ostatni chiński cesarz Puyi.

Czang  Kaiszek  robił  niewiele,  by  zahamować  postępującą  inwazję  Japończyków, 
którzy  do  1939r.  spustoszyli  większą  część  południowych  Chin.  Zamiast  tego  obsesyjnie 
kontynuował  walkę  z  siłami  chińskich  komunistów.  Do  końca  II  wojny  światowej  i 
kapitulacji  Japonii,  Chiny pogrążone były w wojnie domowej,  kiedy to w dramatycznych 
zmaganiach KMT z KPCh rozstrzygały się przyszłe losy kraju. 

W  1948  i  1949r.  stoczono  trzy  wielkie  bitwy,  za  każdym  razem  zakończone 
zwycięstwem KPCh, na skutek czego setki tysięcy żołnierzy KMT zdecydowały się zmienić 
stronę i przyłączyć do komunistów.

Pierwszego  października  1949r.  Mao  Zedong  proklamował  powstanie  Chińskiej 
Republiki Ludowej (ChRL). Czang Kaiszek pośpiesznie uciekł na Tajwan, zabierając ze sobą 
całe chińskie rezerwy złota oraz niedobitki swojej armii i lotnictwa.

Stany Zjednoczone nie przestały uznawać Czang Kaiszeka za prawowitego przywódcę 
Chin  i  aby  zapobiec  ewentualnemu  atakowi  ChRL  na  Tajwan,  przystąpiły  do  blokady 
morskiej.

ChRL  weszła  na  scenę  jako  bankrut  polityczny  i  gospodarczy,  ale  lata  50. 
zapoczątkowały  epokę  wielkiej  wiary  w  przyszłość.  Wojna  koreańska  zjednoczyła  i 
zmobilizowała ludzi do pracy w obronie swojego nowego kraju przed potencjalną inwazją 
Stanów Zjednoczonych. W roku 1953 została zatrzymana inflacja, a produkcja przemysłowa 
wróciła do przedwojennego poziomu. Przeprowadzono także reformę rolną oraz rozpoczęto 
realizację pierwszego planu pięcioletniego. 

Partia  wzmocniła  kontrolę  nad  społeczeństwem  przez  zorganizowanie  ludzi  w 
jednostki związane z miejscem pracy oraz podział administracyjny kraju na 21 prowincji, 5 
regionów  autonomicznych,  2  metropolie  (Pekin  i  Szanghaj)  i  około  2200  zarządów 
regionalnych. Równolegle wielu intelektualistów z Kuomintangu, którzy nie opuścili kraju, 
poddanych zostało „reedukacji”, a pisarze i artyści stali się obiektem surowej ideologicznej 
kontroli.

Chyba najbardziej tragiczną konsekwencją rządów partii było „oswobodzenie” Tybetu 
przez  chińskie  siły  zbrojne  w 1950r.  Rezultatem 20-letniej  działalności  pekińskich  władz 
było, między innymi, wygnanie tybetańskiego przywódcy duchowego - dalajlamy i 100tys. 
jego zwolenników, śmierć 1,2 miliona ludzi, którzy zdecydowali się zostać w ojczyźnie, oraz 



zniszczenie spokojnej i cennej tybetańskiej kultury. Zagłada ta do dziś bynajmniej nie została 
zakończona. 
          Następnym urzeczywistnionym planem był tzw. Wielki Skok. Jego celem miał być 
wzrost produkcji rolnej i przyspieszenie rozwoju całej gospodarki, która z dnia na dzień miała 
dorównać standardom krajów wysoko rozwiniętych.

Pomimo  wielkiego  rewolucyjnego  zapału  kierownictwa,  plan  ten,  z  powodu 
nieudolnego  zarządzania  i  niskiej  motywacji  mających  go  wykonywać  ludzi,  utknął  w 
miejscu. Dołączyły do tego katastrofalne powodzie i susze, a do 1960r. skończyła się pomoc 
radziecka.
           Podczas rewolucji kulturalnej (1966-76) próbowano odwrócić uwagę społeczeństwa od 
tych nieszczęść, czemu miało służyć zwiększenie obecności Mao Zedonga w powszechnej 
świadomości  za  pośrednictwem  specjalnie  przygotowanej  „czerwonej  książeczki”  z  jego 
cytatami. Ponadto eliminowano opozycję i założono Czerwoną Gwardię.
          Uniwersytety  i  szkoły  zamknięto,  a  inteligencję  mordowano  lub  okrutnie 
prześladowano.  Wstrzymano  wydawanie  książek,  plądrowano  świątynie  i  klasztory,  a 
wszystko to, co mogłoby przypominać feudalną lub kapitalistyczną przeszłość kraju, zostało 
zniszczone.

Obszar  kontroli  politycznej  został  znacznie  poszerzony,  tak  że  mogła  ona  objąć 
wszystkie „organizacje kontrrewolucyjne”, przeciwko którym Ludowa Armia Wyzwoleńcza 
(LAW) wszczęła ofensywę.

Polityczny  Pekin  podzielił  się  pomiędzy  Zhou  Enlaia,  Deng  Xiaopinga  i  innych 
polityków o  umiarkowanych  poglądach  po jednej  stronie,  oraz  radykalnych  zwolenników 
Mao,  na czele  z  jego żoną,  Jiang Qing,  po drugiej.  W 1976r.  umarł  Zhou i  radykałowie 
osiągnęli  przewagę.  W  tym  czasie  obowiązki  premiera  zaczął  pełnić  Hua  Guofeng, 
wyznaczony po śmierci  Mao na jego następcę.  Rosło  jednak publiczne  niezadowolenie  z 
rządów  Jiang  Qing  i  jej  kliki,  osiągając  punkt  kulminacyjny  podczas  zgromadzenia 
demonstrantów  na  placu  Niebiańskiego  Spokoju  (Tiananmen).  Represje  po  demonstracji 
dosięgły też Deng Xiaopinga,  który oskarżony o doprowadzenie do „kontrrewolucyjnego” 
zgromadzenia, musiał na jakiś czas zniknąć ze sceny politycznej.
           Kiedy Jiang  Qing jawnie  przeciwstawiła  się  polityce  Hua  Guofenga,  została 
aresztowana wraz z trzema pozostałymi przywódcami ze swojej kliki. Na wieść o tym, że tzw. 
Banda Czworga stanie przed sądem, w całym kraju wielu ludzi wyszło świętować na ulice. W 
1977r.  do  życia  politycznego  powrócił  Deng  Xiaoping,  ustanawiając  ostatecznie 
sześcioosobowy tzw. Nienaruszalny Komitet KPCh. Dla wszystkich stało się jasne, że kraj 
potrzebuje modernizacji i ideologicznej odnowy.

Z Deng Xiaopingiem na czele i z podpisaną w 1984r. deklaracją chińsko - brytyjską, 
Chiny  wkroczyły  na  drogę  przemian  ekonomicznych.  Zezwolono  na  sprzedaż  nadwyżek 
produkcji rolnej na wolnym rynku, a w okolicach Hongkongu i Tajwanu założono specjalne 
strefy ekonomiczne, co przyniosło spektakularne sukcesy.

Reform politycznych  właściwie jednak nie  było,  a ogólne niezadowolenie  z  partii, 
błyskawicznie rosnąca inflacja i coraz głośniejsze domaganie się demokracji doprowadziły do 
szerokiej  fali  zamieszek  i  demonstracji  społecznych.  Apogeum nastąpiło  w 1989r.,  kiedy 
doszło do krwawej masakry na placu Niebiańskiego Spokoju.

Teraz,  kiedy  Brytyjczycy  definitywnie  oddali  klucze  do  Hongkongu,  chiński  plan 
„jeden  kraj,  dwa  systemy”  złapał  drugi  oddech.  Po  śmierci  Deng  Xiaopinga,  z  Jiang 
Zemingiem jako nowym przywódcą, Chiny zmieniły kurs... Tak „pokrótce” przedstawia się 
historia tego mocarstwa...   

Zapada noc...  jestem już tak tym wszystkim zmęczona, że zasypiam. Budzę się na 
przedmieściach Pekinu, patrzę na zegarek... 1:30 w nocy! Fantastycznie, lepiej być nie mogło. 
Tylko 19 godzin spóźnienia. Wysiadamy, gdzieś w mieście, ale gdzie nie wiemy. Po prostu 



kierowcy autobusów wyrzucają wszystkich. Nie jest to żaden dworzec. Próbujemy się jeszcze 
dowiedzieć, gdzie jesteśmy, pokazujemy plan miasta.  Ktoś nam pokazuje, w jakim miejscu 
się znajdujemy.  Renia jest zadowolona, bo twierdzi, że to niedaleko do naszego hotelu, w 
którym ona mieszkała przed dwoma laty. Jednak bierzemy taksówkę, która wiezie nas dość 
duży ,,kawałek”. Hmm, nie wiem co to według Reni miało oznaczać ,,blisko”. Ciekawe jak 
ona  zamierzała  to  przejść  na  piechotę.  Taksówka  wysadza  nas  na  moście,  choć  my  nie 
jesteśmy przekonane, że to tutaj trzeba wysiąść. Renia rozpoznaje okolicę i prowadzi nas do 
hotelu.  Po drodze mijamy śpiących na poboczu chodnika chińskich biedaków, restauracje w 
których kucharze już coś pichcą na kolejny dzień.  Drepczemy i  drepczemy jeszcze spory 
kawałek zanim docieramy na  miejsce, w którym wita nas nieuprzejma recepcjonistka, która 
twierdzi że miejsc nie ma! Nie chce nam nawet podać jakiegoś najbliższego hotelu.

Aśka z Renia zostają, a my idziemy czegoś szukać. Opatrzność nad nami czuwa, bo 
już po kilku minutach na po drugiej stronie ulicy Karola dostrzega hostel. Tutaj obsługa jest 
sto  razy lepsza.  Wolne miejsca  są  w dwóch dormitoriach  więc  będziemy podzielone,  ale 
najważniejsze że mamy gdzie spać. Recepcjonistka mówi nam jeszcze żebyśmy poczekały do 
godziny piątej, bo wtedy zaczyna się nowa doba hotelowa i bez sensu jakbyśmy miały płacić 
dodatkowo za te dwie godziny które zostały jeszcze do piątej jak za cały nocleg. Idziemy po 
dziewczyny i z całym bagażem przenosimy się do tego hotelu. Mamy możliwość wykąpania 
się. Dla Karoli i Reni jest to pierwsza taka kąpiel... od momentu opuszczenia domu. Ja i Aśka 
kąpałyśmy się w Manzhouli, w czasie gdy dziewczyny załatwiały bilet do Harbinu. Kiedy 
cała nasza wesoła czwórka jest już umyta dochodzi piąta rano i dostajemy pokoje i możemy 
iść  spać.  Zarządzamy  spanie  do  jakiejś  godziny  9  –  10,  należy  się  nam  to,  za  to  co 
przeszłyśmy podczas tej niesamowitej trzydziestotrzygodzinnej jeździe z Harbinu do stolicy. 
Przykładam głowę do poduszki, rety... jestem w Pekinie... zasypiam.

12 sierpień 
O 8:30 już nie śpię. Nasz czteroosobowy pokój, w którym śpię z Renią opuszczają 

dwie osoby, dlatego Aśka z Karolą przenoszą się do nas. Mamy dla siebie cały pokój.
Już  o 11:00 opuszczamy hotel  i  pierwsze  co robimy to kierujemy się  na dworzec 

kolejowy,  aby  kupić  bilety  na  pociąg  do  Szanghaju,  gdzie  za  kilka  dni  się  udajemy. 
Docieramy do Beijing Zhan czyli nie gdzie indziej, jak na pekiński dworzec główny. Dworzec 
pekiński jest ogromny, a podobno nie jest on największy w Pekinie. Ludzi jeszcze większe 
ilości. Wielu z nich koczuje przed dworcem czekając na swój pociąg. Przed kasami kłębią się 
tłumy, a kas jest również niebotyczna liczba. Do każdej ogromniasta kolejka. W życiu czegoś 
podobnego  nie  widziałam.  Znajdujemy  kasę  dla  obcokrajowców,  gdzie  kupujemy  bilety. 
Obok nas stoi dwóch czarnoskórych gości, którzy wzbudzają bardzo duże zainteresowanie 
Chińczyków. Ci nawet ich dotykają... bez komentarza...

Z dworca idziemy ruchliwymi ulicami stolicy na Plac Tienanmen, bo według Reni 
to ,,bardzo blisko” jakieś dwadzieścia minut...  co w rzeczywistości trzeba pomnożyć przez 
trzy...  Idziemy więc sobie  i  oglądamy.  Wszędzie  trwa budowa,  bądź przebudowa,  jak na 
jakimś  wielkim  placu  remontowym.  Wszystko,  co  przypomina  biedę  jest  wyburzane  i 
zastępowane nowoczesnym budynkiem, znikają powoli hutongi – dzielnice biedoty chińskiej. 
Robi to wrażenie. Poza tym miasto przygotowuje się już na Igrzyska Olimpijskie, które będą 
się  tutaj  odbywać  w  2008  roku.  Do  każdej  pracy  drogowej  zatrudnionych  jest  ,,tysiąc” 
robotników. To nie tak, jak w Polsce, kiedy praca idzie powoli, bo do rozbijania asfaltu jest 
tylko  jeden młot  pneumatyczny.  Tutaj  w Pekinie  z  takim młotem w ręku na  raz  pracuje 
kilkudziesięciu  robotników.  I  ma  to  sens,  bo  praca  się  posuwa  do  przodu.  Huk  takich 
pracujących  młotów  jest  nie  do  wytrzymania  dla  moich  uszu.  Pekin  –  ogromne 
dwunastomilionowe  miasto,  którego  powierzchnia  jest  połową  Belgii,  to  mówi  samo  za 
siebie. Miasto rozwinęło się jako ośrodek handlu dla Mongołów, Koreańczyków oraz innych 



ludów pochodzących z Chin. W swojej historii miasto kilkakrotnie zmieniało swoją nazwę 
jak i zmieniały się rody nim panujące. Najważniejsza historia miasta rozpoczyna się w XV 
wieku,  kiedy  miasto  zostało  nazwane  BEIJING,  czyli  Północna  Stolica.  W  tym  okresie 
powstają  takie  budowle,  jak  Zakazane  Miasto.  W  XVII  wieku  na  Chiny  najechali 
Mongołowie, którzy dokonali podboju i powołując na tron najsłynniejszą chyba z chińskich 
dynastii  –  dynastię  Qing.  Za  panowania  której  powstało  wiele  letnich  pałaców,  pagód  i 
świątyń.  Historia  tego miasta   w ciągu  ostatnich  około  120 lat  panowania  dynastii  Qing 
obfitowała w wiele krwawych wydarzeń. Kraj nękały powstania, inwazje wojsk angielskich i 
francuskich,  aż  w  1949  roku  Mao  Zedong  proklamował  Chińską  Republikę  Ludową. 
Komuniści, którzy doszli do władzy zaczęli zmieniać oblicze stolicy. Wiele do powiedzenia 
mieli tutaj budowniczowie radzieccy, co widać w zabudowie miasta. Z kolei reformy polityki 
rynkowej  doprowadziły  do  tego,  że  do  stolicy  zaczął  spływać  zagraniczny  kapitał. 
Zbudowano wieżowce, centra handlowe oraz autostrady. Tak to wygląda pokrótce. Stolica 
jest  czymś  w rodzaju kotła,  w którym wszystko się  miesza  – pomiędzy przytłaczającymi 
gmachami  znajdują się skarby chińskiej  kultury.  Historia miesza się z nowoczesnością na 
każdym kroku... Pekin w  - ogromna aglomeracja w niczym nie przypominająca prowincji, 
gdzie widziałam domy z gliny,  albo jurty na stepie, gdzie hodowane zwierzęta biegają po 
obejściu. 

Ale wracając do naszego spacerku...  dochodzimy na sławny Plac Tienanmen, który 
jest niczym pustynia w centrum Pekinu. Cały wyłożony płytami chodnikowymi. Oczywiście 
jest on dziełem Mao, który w tym miejscu przyglądał się defiladom, podczas których brało 
udział nawet milion mieszkańców. Plac ten najbardziej jest znany z krwawej demonstracji, 
która miała tutaj miejsce w 1989 roku, kiedy to czołgi rozpędzały demonstrantów. Patrząc na 
plac  mam  wrażenie,  że  nie  jest  on  rzeczywisty,  gdyż  otoczony  jest  dziwną  mieszaniną 
zabytkowych i współczesnych budynków. Stoję na placu i pierwsze, co rzuca mi się w oczy 
to Brama Niebiańskiego Spokoju w kolorze czerwieni, prowadząca do Zakazanego Miasta. 
Na tej budowli, dokładnie nad wejściem góruje majestatyczny portret Mao Zedonga.  Brama 
ta  została  zbudowana  w  XV  wieku  i  pełniła  rolę  czegoś  w  rodzaju  mównicy  dla 
przemawiającego do ludu. Do tejże bramy prowadzi pięć wrót oraz siedem mostów łączy 
brzegi strumienia. Nie każdy mógł z nich korzystać, a głównym mostem oraz bramą mógł 
przechodzić  tylko  cesarz.  Z  głośników słychać  muzykę  niczym  z  jakiejś  komunistycznej 
defilady. Robi to wrażenie. Wokół przemieszczają się tłumy turystów zarówno chińskich, jak 
i  zagranicznych.  Panuje  tutaj  tak  niesamowita  atmosfera,  że  postanawiam  zadzwonić  do 
domu... oczywiście budzę moją siostrę, która jest mało przytomna, bo ja podobno obudziłam, 
więc rozmowa jest wariacka. Ja jej każę wołać mamę, ona z kolei woła tatę, żeby ten z kolei 
zawołał mamę...  a mnie impulsy lecą...  to nie czas na pogaduszki...  to rozmowa z Chin!!! 
Praktycznie niczego się nie dowiaduję i o niewielu rzeczach zdążyłam powiedzieć, bo zanim 
mama zaczęła ze mną rozmawiać minęła praktycznie minuta ,,rozmowy” z moja siostrą...

Zabieramy  się  za  oglądanie  całego  placu.  Stojąc  tyłem  do  Bramy  Niebiańskiego 
Spokoju, mamy przed sobą cały Tienanmen, a na nim Wielka Hala Ludowa, w której zbiera 
się chiński parlament, a w przerwach obrad hala jest dostępna dla zwiedzających. Jedna z 
ciekawostek jest to, że znajduje się tam sala bankietowa na pięć tysięcy gości oraz widownia 
dla dziesięciu tysięcy ludzi. Poza tym na środku placu znajduje się Mauzoleum Mao, któremu 
Chińczycy  pomimo  zadawanego  okrucieństwa  okazują  wielki  szacunek.  Po  południowej 
stronie placu stoi Pomnik Bohaterów Ludowych. Płaskorzeźby przedstawiają najważniejsze 
wydarzenia rewolucyjne,  które miały miejsce w Chinach. Jest tutaj także Przednia Brama, 
która jest pozostałością dawnych już nie istniejących murów. 

Kiedy pierwsze zwiedzanie mamy za sobą – postanawiamy iść na obiad. Zamawiamy 
iście królewski obiad: dwa półmiski ryżu (stanowczo za dużo), talerz kurczaka na słodko – 
kwaśno, półmisek z warzywami (por, bambus, chili, orzeszki, grzyby), kolejna miska jakichś 



warzyw, ale niestety nie do rozszyfrowania, zielona herbata. Przez cały czas obiadu kelnerki 
dwoją się i troją dolewając herbaty. Po zjedzeniu tego wszystkiego nie jestem w stanie ruszyć  
się  gdziekolwiek.  Szybko  jednak  o  tym  zapominam,  bo  trafiamy  na  handlową  uliczkę  z 
chińskimi drobiazgami.  Od razu dostaje ode mnie nazwę – Piekielna Uliczka, bo jest tam 
wszystko bardzo tanio i najchętniej to wszystko chciałoby się kupić, poza tym sprzedający 
łapią za rękę wciągając do swojego stoiska mówiąc: ,,come and look” – chodź i zobacz... tutaj 
za nieprzyzwoicie niskie pieniądze można ubrać się elegancko od stóp do głów. I jak to bywa 
w towarzystwie samych  kobiet...  nie udało się nam panować nad rządzą zakupów...  efekt 
końcowy był taki, że kupiłam i torebki, i chińską bluzkę, sukienkę, pałeczki. Aśka z kolei: 
torebkę, chińska sukienkę, w której ma zamiar iść po powrocie do Polski na wesele. Renia 
kupuje dwie piżamy, a Karola zwój z malowidłem muru, pałeczki i podstawki pod szklanki. 
Trzeba się stąd ewakuować, bo inaczej  nie będziemy miały za co dalej  podróżować, a to 
dopiero nasz czwarty dzień w Chinach!!! Jeśli chodzi o ceny to jest tu znacznie lepiej niż w 
Maroku.  Zawsze  wydawało  mi  się  że  to  z  Arabami  najlepiej  się  targuje,  ale  po 
doświadczeniach z  Piekielnej Uliczki dochodzę do wniosku, że lepsi są pod tym względem 
Chińczycy.

Po  tych  zakupach  raz  jeszcze  wracamy  na  Tienanmen,  gdzie  na  niebie  widzimy 
dziesiątki  latawców.  Podobno  jest  tutaj  taki  zwyczaj,  ze  wieczorem  przychodzą  na  plac 
rodzice z dziećmi i puszczają latawce.  Każdy jest  w innym kształcie  i kolorze.  Na niebie 
oprócz  chińskich  smoków  można  zobaczyć  latające  ryby,  co  oczywiście  prowadzi  do 
komentarzy, bo wszystkim przypomina się moja rybka z kolei transsyberyjskiej... na palcu co 
chwilę ktoś nas zaczepia, żeby chwilkę z nami porozmawiać po angielsku. To tez podobno 
taki zwyczaj tutaj, ze młodzi Chińczycy w ten sposób ćwiczą swój angielski.

Idziemy sobie i  widzę przejeżdżającą śmieciarkę,  z której  gra chińska melodia,  co 
mnie bardzo dziwi. Renia oczywiście kwituje to bardzo krótko: ,,W Pekinie to nawet śmieci 
muszą śpiewać...”

W drodze powrotnej do naszego hotelu wpadamy jeszcze do supermarketu na drobne 
zakupy, gdzie o mały zawrót głowy przyprawia mnie widok stoiska z setkami ugotowanych 
już jajek. Niektóre z nich są potłuczone, a w środku aż szare. Nawet nie chcę myśleć ile czasu 
już tak leżą.   Wracamy ulicą,  gdzie ludzie pichcą ,,pod chmurką” kolację. Wszędzie czuć 
zapach egzotycznych potraw. Chińczycy siedzą na stołeczkach przy małych stolikach i jedzą. 

Kiedy już  prawie  dochodzimy do hotelu,  zatrzymuje  nas  muzyka  i  pokaz  tańca  z 
wachlarzami grupy Chińczyków. Tańczą właściwie tylko starsi ludzie. Wygląda to dla nas 
egzotycznie. Na koniec robimy im zdjęcia i gorąco klaszczemy. 

W hotelu  jesteśmy już po 21:00,  wykupujemy jeszcze  wycieczkę  na jutro na mur 
chiński do Simatai i możemy iść spać. Jednak zanim to uczynimy Renia pomiędzy łóżkami 
plecie linką pajęczą sieć, która owija cały pokój. Tutaj wieszamy nasze pranie. Pokój jest 
ciasny, więc mamy teraz dodatkowe problemy z poruszaniem się wśród tego prania i linek. 
Mam tylko  nadzieję,  że  kiedy  jutro  przyjdzie  obsługa  hotelowa  posprzątać  pokój  to  nie 
dostanie zawału. Zasypiam dopiero koło północy, a jutro trzeba wstać koło szóstej rano, bo 
bus na mur chiński odjeżdża  o siódmej...

13 sierpień
Pobudka o szóstej rano... Sprzątamy wczoraj powiązane linki, bo w takich warunkach 

ciężko jest cokolwiek zrobić, nawet zjeść śniadanie. 
Pod hotel podjeżdża bus i możemy jechać... a z nami inni zagraniczni turyści. 
Jedziemy sobie ulicami Pekinu i mam wrażenie, że nigdy z niego nie wyjedziemy jest 

tak  ogromny.  Miasto  o  poranku  przykrywa  zasłona  smogu  –  miejskiej  mgły,  która  jest 
charakterystyczna dla tak ogromnego miasta. Jedziemy już przez miasto od półtorej godziny, 
po drodze mijamy place na których ćwiczą Chińczycy. Place te przypominają nasze fitness 



cluby, z tą różnicą, że te w Chinach są na świeżym powietrzu. Każdy Chińczyk ćwiczy, czy to 
stary,  czy też młody.  Jednak więcej  jest  starszych ludzi.  Teraz już wiem dlaczego są tak 
sprawni. W naszym kraju przydałyby się takie place, ale kto by na nie chodził?

Kiedy tak jadę myśli  krążą mi wokół pracy w Chinach. Oprócz tego, że do każdej 
czynności  jest  tysiąc robotników, to wszyscy pracują.  Nawet na przystanku autobusowym 
ludzie pracują machając czerwoną chorągiewką. Chociaż tak naprawdę to nie wiem jaki to ma 
sens,  bo  autobus  i  tak  zatrzymuje  się  w tym  miejscu.  W sumie  to  teraz  wiem dlaczego 
Chińczycy tak śmiecą... dzięki temu można dać pracę pokaźniej liczbie ludzi, którzy biegają z 
szufelką i miotłą. Gdyby Chińczyk nie śmiecił, nie byłoby co sprzątać i w ten sposób wiele 
osób nie mogłoby pracować. Patrzę sobie na mijane szyldy po chińsku i zastanawiam się jak 
można wymyślić taki skomplikowany język, znaki. Dziwnie się czuję, bo nic nie rozumiem, 
gdyby to chociaż były inne literki, a tak te krzaki... Zresztą udaje mi się kilka znaczków już 
rozpoznać. Fakt, że nie jest to nic wielkiego, bo nazwy miast, wejście i wyjście... niewiele, ale 
dobre to na początek.

Po  wielkich  billboardach  domyślam  się  że  zbliżamy  się  do  chińskiego  muru. 
Otaczający  teren  z  równinnego  nagle  staje  się  górzysty.  Dojeżdżamy  do  Simatai  skąd 
widzimy wijący się po górskich szczytach mur chiński. 

Tutaj dostajemy pięć godzin czasu na zwiedzanie muru. Postanawiamy część drogi na 
mur pokonać kolejką linową. Zanim jednak wjeżdżamy, zakładamy biało-czerwone czapki z 
polskim  orzełkiem  i  robimy  pamiątkowe  zdjęcie,  czym  oczywiście  wzbudzamy 
zainteresowanie wśród przygodnych Chińczyków. Wjeżdżamy...  ale widoki!!! Dojeżdżamy 
gdzieś tak do połowy wysokości, a potem pozostaje nam wdrapywanie się do góry. Renia i 
Karola idą z przodu, z kolei ja i Aśka zostajemy trochę w tyle, bo przyczepiają się do nas  
dwie Chinki, jak się potem okazuje chcą nam sprzedać pocztówki i książki o murze. W końcu 
dochodzimy do szczytu i mamy mur pod nogami. Co za radość! Jestem na Wielkim Murze 
Chińskim!!! Nie mogę w to uwierzyć....

Słów kilka o murze...  Wielki Mur Chiński został zbudowany w celu ochrony kraju 
przed  atakami  Mongołów.  Chińczycy  nazywają  go  ,,Murem  10  000  Li”.  Budowę  muru 
rozpoczęto  ponad  2000  lat  temu  za  panowania  dynastii  Qing,  kiedy  Chiny  zostały 
zjednoczone. Fragmenty muru wznoszone przez poszczególne królestwa zostały połączone w 
jeden. Budowa trwająca dziesięć lat wymagała pracy wielu set tysięcy robotników. Jednakże 
Wielki Mur nie spełnił swojej obronnej funkcji, gdyż jak to podobno powiedział Czyngis-
chan ,,siła muru leży w odwadze jego obrońców”, a wartowników można było przekupić. 
Sam mur wykorzystywano jako swoistego rodzaju drogę, którą transportowano ludzi i sprzęt, 
a także informację o ruchach wroga. Takie wiadomości  przesyłano pomiędzy wieżami  za 
pomocą znaków dymnych. W okresie dynastii Ming podjęto się modernizacji muru po czym 
w kolejnych wiekach prawie o nim zapomniano, co przyczyniło się do jego niszczenia. Wiele 
jego fragmentów obróciło się w proch i pył.

Odcinek muru w Simatai został zbudowany w okresie dynastii Ming. Charakteryzuje 
się niezwykła konstrukcją – jest podwójny, gdyż miał zatrzymać wrogów, którzy przeszliby 
przez pierwszą zaporę. W Simatai znajduje się 135 wież strażniczych. Mur w tej okolicy jest 
bardzo stromy. W kilku miejscach jego nachylenie dochodzi do 70 stopni.

Jesteśmy na wieży numer 8 i kierujemy się do wieży numer dwa. Przez cały czas 
jesteśmy w amoku robienia zdjęć. Aśka z Renią, to już całkiem oszalały, bo ich zdjęcia są w 
stylu... Renia na tle muru, Renia na tle wieży, tak samo Aśka i to w stu ujęciach. W oddali 
widać ciągnącą się kilometrami po szczytach, niczym smok dalszą część chińskiego muru.

Czas mija i pora wracać w dół. Nie jest to łatwe, gdyż stopnie są niskie i męczy mi się  
moje  kontuzjowane  kolano.  W  końcu  schodzimy  do  ,,punktu  wyjścia”.  Straganów  z 
pamiątkami  oraz  restauracyjek  jest  tutaj  za  trzęsienie  i  wszędzie  chcą  nas  wciągnąć  na 
zakupy. Ostatecznie kupujemy pocztówki, a Aśka jeszcze eleganckie pałeczki. Reni i Aśce 



przypomina się że z tego wszystkiego zapomniały wypić na murze alkohol, który kupiły w 
Pekinie, więc teraz siadają i piją, ale widać po ich minach, że nie jest on szczególny. Potem 
zostajemy jednak wciągnięte do restauracyjki, bo jak tu nie skorzystać z okazji jeśli mówią, 
że zapłacimy połowę ceny. Jednak na obiad decyduję się tylko z Karolą. Dostajemy ryż z 
kurczakiem  i...  makaron  z  kurczakiem,  a  gdzie  nasze  warzywa???  Makaronu  nie 
zamawiałyśmy, ale okazał się niczego sobie byleby jeszcze nie miał czosnku to byłby wręcz 
smaczny. 

Do  hotelu  wracamy  około  20:00.  Razem  z  Karolą  wpadamy  do  kawiarenki 
internetowej, ale niestety net działa tragicznie. Aby połączyć się z pocztą trzeba czekać pół 
godziny!!! Katastrofa. Ostatecznie udaje mi się w ciągu godziny wysłać dwa maile. 

A tak w ogóle to przypomniało mi się, że dzisiaj jest trzynasty, ale żadnej tragedii nie 
było... no chyba, że pechem można nazwać to, iż moje sandały już zaczynają się niszczyć. 
Zabrałam się więc za ich sklejanie i jak to zwykle bywa, kiedy w moje ręce trafi klej super 
glue zaczynają się małe problemy. Zdążyłam posklejać sobie palce, mam tylko nadzieję, że 
równie dobrze załatwiłam moje sandały i dotrwają do kresu podróży.

Teraz spać, bo jutro kolejny dzień biegania po Pekinie...

14 sierpień
Kolejny dzień w stolicy Chin. Dzisiaj wstajemy również wcześnie, bo o siódmej rano. 

Kiedy mamy wychodzić z pokoju okazuje się, że moje wczorajsze sklejanie sandałów było 
rzeczywiście genialne, bo skleiły się ze sobą!!! Trzeba było użyć noża do ich rozdzielenia.  
Coś mi się jednak wydaje, że długo nie wytrzymają, oby do Wietnamu...

Najpierw idziemy zwiedzać  Park Świątyni  Nieba z  licznymi  pagodami.  Chińczycy 
nazywają to miejsce Tiantan Gongyuan. Świątynia jest klasycznym przykładem architektury z 
okresu  dynastii  Ming.  Na  początku  świątynia  była  miejscem  uroczystych  rytuałów 
odprawianych przez Syna Niebios,  który modlił  się o obfite  zbiory,  szukał łaski  boskiej  i 
pokutował za grzechy ludzi.

Świątynie  tego  parku  widziane  z  lotu  ptaka  mają  okrągły  kształt,  ale  stoją  na 
kwadratowych podstawach. Odzwierciedla to starożytny chiński pogląd, iż niebo jest okrągłe, 
a ziemia kwadratowa. Co można zobaczyć w parku... Yuanqiu, czyli Okrągły Ołtarz, wysoki 
na pięć metrów, zbudowany z białego marmuru ułożonego w trzech kondygnacjach.  Jego 
geometria  opiera  się  na  cesarskiej  liczbie  dziewięć.  Liczby  nieparzyste  uznawane  są  za 
boskie, a liczba dziewięć to najwyższa jednocyfrowa liczba nieparzysta. Górna kondygnacja 
symbolizuje niebo i składa się z dziewięciu kamiennych pierścieni, ułożonych z tylu części, 
aby były wielokrotnością dziewiątki.. ostatni pierścień składa się z 81 części. Liczba schodów 
i balustrad również jest wielokrotnością liczby dziewięć. Na północ od ołtarza znajduje się 
Huiyin Bi – Mur Echa – gdzie słowa wypowiedziane szeptem po jednej stronie z łatwością 
docierają do ucha osoby znajdującej się po przeciwnej stronie.  Dalej znajduje się Cesarska 
Świątynia Nieba stojąca przy Pawilonie Modlitwy o Doroczny Urodzaj. Świątynia pochodzi z 
tego samego okresu co ołtarz. Znajdowały się w niej tablice z imionami cesarskich przodków 
wykorzystywane  podczas  uroczystości  z  okazji  zimowego  przesilenia.  Nad  całym 
kompleksem dominuje wspomniany pawilon Modlitwy o Dobry Urodzaj, wznoszący się na 
trzypoziomowym marmurowym tarasie.

Mam już tego zwiedzania powyżej uszu, a to z powodu setek, tysięcy turystów, którzy 
również przyszli  odwiedzić to miejsce. Chcę jak najszybciej  opuścić to miejsce, bo żadna 
przyjemność zwiedzać idąc w ,,potoku” ludzi.  Opuszczamy główną aleję i wchodzimy do 
miejsc, o których rzesze turystów zapomniały i całe szczęście. Tutaj znajdujemy dzwon, w 
który można uderzyć  za pomocą wielkiego młota.  Podobno uderzenie w dzwon zapewnia 
pomyślność rodzinie. 



Wychodzimy z parku i idziemy dalej,  po czym ponownie znajdujemy się na Placu 
Tienanmen i ruszamy do Zakazanego Miasta, ze zwiedzenia którego rezygnujemy z powodu 
kolejnych  makabrycznych  tłumów  ludzi,  a  poza  tym  dzisiaj  nie  ma  czym  oddychać  – 
okropnie gorąco i  ten smog...Daje takie  wrażenie,  jakby wszyscy poruszali  się  w kisielu. 
Postanawiamy obejrzeć Zakazane Miasto  w drodze powrotnej z Chin. 

Zamiast  tego  wybieramy  Park  Beihai,  do  którego  drepczemy  wzdłuż  murów 
Zakazanego Miasta. Park Beihai to dawny teren zabaw cesarskich. Nad Nefrytowa Wyspą 
góruje wysoka Biała Dagoba, z której widzę budowle Zakazanego Miasta spowite gęstym 
smogiem.

Wracając z parku trafiamy ponownie na ciche uliczki obok Zakazanego Miasta, aż 
niesamowite,  że tylko  mur  odgradza nas od rzesz turystów. Na tej  uliczce  postanawiamy 
zatrzymać się w restauracyjce na jakiś obiad. Zamawiamy jak zwykle kurczaka na słodko – 
kwaśno, ryż, sałatkę, która potem okazuje się kupką zielonych kłączy, a także polecaną przez 
właściciela wołowinę z cebulą. Ostatnia potrawa zostaje nam podana w iście mistrzowskim 
kucharskim stylu, w specjalnym naczyniu, w którym było przyrządzane.  Wszystko cały czas 
jeszcze skwierczy. Po tylu świątyniach nieba dzisiejszego dnia, całe niebo mamy w ,,gębie”. 
Po tak wybornym obiedzie udajemy się... na Piekielną Uliczkę i jak można się spodziewać 
pieniędzy nam zaczyna ubywać. Nawet nie napiszę,  co kupujemy,  bo nie jestem w stanie 
wymienić tego wszystkiego. O zgrozo! Jak my to będziemy ze sobą taszczyć. Jeszcze kilka 
takich dni w Pekinie i możemy wracać do domu, bo nie będziemy już miały pieniędzy na 
dalszą podróż w kierunku Wietnamu. Zaczynam nawet myśleć nad sankcjami finansowymi 
dla  dziewczyn...  Dobrze,  że  jutro jedziemy do Szanghaju...  oby tam nie  było  podobnych 
sklepów, bo skończy się tragedią. 

Wracamy do hotelu... Po drodze mijamy ladę, na której leży obdarta ze skóry głowa 
psa...  makabryczna  rzecz!  Oni  naprawdę jedzą  te  biedne psiaki!!!  Fakt  w kartach  dań w 
restauracjach widziałam już potrawy z psa. Poza tym w pewnej chwili słyszymy znaną nam 
melodię... to Budka Suflera z ,,Takim tangiem”, ale coś nie tak, bo słowa są po chińsku. W 
Chinach wiele wykonawców śpiewa utwory zagraniczne zmieniając je na chiński, ale żeby 
polskie??? Tego to się nie spodziewałam.

W hotelu Renia daje  popis swoich umiejętności  i  psuje  spłuczkę w łazience.  Całe 
szczęście, że mamy naszą ,,złotą rączkę” Aśkę, która w mig to naprawia. Wieczór spędzamy 
na przepakowaniu naszych plecaków, bo rano zostawiamy je w recepcji i jeszcze udajemy się 
pozwiedzać, a po południu wyruszamy dalej na południe – naszym celem jest Szanghaj.

Teraz spać, bo jestem zmęczona tym tłumem ludzi, który cały dzień kłębił się wokół 
mnie...

15 sierpień
To ostatni dzień w Pekinie. Wstajemy wyjątkowo późno, jak na nas, bo dopiero o 

ósmej rano. No ale dzisiaj musimy się wyspać, gdyż kolejna noc to noc, którą spędzimy w 
pociągu  zmierzającym  do  Szanghaju.  Zostawiamy  nasze  bagaże   w  hotelowej  recepcji  i 
jedziemy  zatłoczonym  do  granic  możliwości  autobusem,  a  potem  metrem  do  świątyni 
lamajskiej  –  Yonghe Gong.  Autobus  był  niczym  z  jakiegoś  dreszczowca,  bo  o  mało  nie 
zostawił mnie na jednym  z przystanków, a Reni drzwi przygniotły  nogę!!!

 Świątynia Yonghe Gong jest jedną z najciekawszych w Pekinie, gdyż znajdują się w 
niej piękne ogrody, freski i gobeliny. Jest również najbardziej znanym klasztorem lamajskim 
poza  Tybetem.  Mnie  się  bardzo  podoba.  Spacerując  po  terenie  przechodzimy  z  jednej 
świątyni  do  drugiej.  Szkoda  tylko,  że  nie  można  wewnątrz  robić  zdjęć.  Wszędzie  czuć 
unoszących się w powietrzu zapachów z dymiących kadzideł. Ludzie modlą się do Wielkiego 
Buddy.  W  jednej  ze  świątyń  stoi  18  –  metrowy  posąg  Buddy.  Jest  przepiękny,  cały 



pomalowany w kolorze złota. Tutaj nie ma takich tłumów turystów, więc inaczej się zwiedza. 
Czuć atmosferę tego miejsca. 

Ze świątyni lamajskiej jedziemy na Silk Market. Dziewczyny znowu dają się ponieść 
szałowi zakupów. Naprawdę zastawiam się jak one mają zamiar to wieźć przez całe Chiny i z 
powrotem. Pożyjemy zobaczymy. Ja tym razem zakupom mówię nie, bo jakbym coś jeszcze 
chciała dorzucić do plecaka, to ten chyba by mnie przygniótł swoim ciężarem. 

Wracamy autobusem do naszego hotelu po bagaże. Przeżywam kolejny autobusowy 
koszmar. Chińczyki pchają się ile wlezie, aż oddychać się nie mogę, bo mnie tak przygniatają  
do jakiegoś wielkiego tobołu, który stoi obok mnie. W końcu o mało jakiś gość nie przetrącił  
mi mojego i tak już obolałego kolana. Miarka się przebrała, zebrałam w sobie siły i dźgnęłam 
go łokciem, tak że aż go zatkało. Rezultat był wyśmienity,  wokół mnie zrobiło się luźniej. 
Czyżby się przestraszyli? Jestem tak zła, że daję upust wściekłości w widoczny sposób – na 
głos obrzucam Chińczyków epitetami. Mają szczęście, ze mnie nie rozumieją, a we mnie aż 
się gotuje. Dobrze, że w końcu wysiadamy z tego okropnego środka lokomocji. Największy 
ubaw ze mnie ma Aśka, która nie widziała, ze tak potrafię kląć i twierdzi, że moja mama w to  
nie uwierzy jak ona jej to opowie po powrocie.

Idziemy na obiad w pobliżu naszego hotelu. Zamawiamy tradycyjnie już kurczaka na 
słodko – kwaśno, do tego kurczaka w bambusie, surówkę z fasolki oraz drugą w formie miksu 
z kapusty, ogórków, makaronu ryżowego i bóg jeden wie czego jeszcze. Renia oczywiście 
dopatruje się w menu potrawy z mięsa psa...

Z  tobołami  docieramy  na  dworzec.  Zaczynam  mieś  serdecznie  dość  komunikacji 
miejskiej w stolicy Chin. Najpierw przez pewien czas koczujemy przed dworcem, a potem 
włazimy  na  teren  stacji.  Ależ  ten  dworzec  wewnątrz  jest  wielki.  Wszędzie  jakieś  hale. 
Trafiamy do naszej, przechodzimy przez bramki, gdzie sprawdzają nam bilety i pędzimy do 
pociągu.  Okazuje  się,  że  przyszłyśmy  trochę  za  późno  do  pociągu  i  Chińczyki  zajęły 
wszystkie  dostępne  miejsca  na  bagaże.  Udaje  się  nam  jakoś  dwa  plecaki  wcisnąć,  ale 
pozostałe dwa lądują w przejściu między siedzeniami. Równa się to z totalną katastrofą, bo co 
chwilę  trzeba  je  przenosić,  gdyż  cały  czas  kursują  tędy  wózki  z  jedzeniem  z  wagonu 
restauracyjnego. Tragedia... 

Chińczycy żrą w pociągu na potęgę. Wsiadając można przestraszyć się widoku ich 
siatek z jedzeniem. Ma się wrażenie, że zamierzają podróżować co najmniej tydzień. W ogóle 
nie jedzą chleba. Jedyne, co mają to słodki chleb z rodzynkami. Poza tym  w połączeniu z 
polskim pasztetem, którego wieziemy ze sobą kilkanaście puszek smakuje tak, że chyba sam 
pasztet zbrzydnie mi na dłuższy czas. Nikomu nie polecam tego połączenia. 

Całą  noc  męczymy  się  ze  spaniem.  Renia  oczywiście  rozkłada  karimatę  pod 
siedzeniami i śpi sobie smacznie. Na dodatek tym razem mamy takie bilety, że nie zajmujemy 
,,czwórki”  siedzeń  pod  oknem,  a  dzielą  nas  inni  Chińczycy.  Trudno  nawet  wyciągnąć 
porządnie nogi. 

Jeszcze słów kilka o pracy Chińczyków. Nie mogę przestać ani o tym myśleć, a tym 
bardziej pisać, bo jest to nad wyraz frapujący mnie temat. Trawa... będzie o trawie. Jakoś 
wcześniej nigdy się nie zastanawiałam nad tym, ale teraz po tym jak zobaczyłam cały zastęp 
Chińczyków,  którzy sadzili  trawkę,  uwierzę,  że jednak jest  to  możliwe.  Mają ze sobą na 
poletku worki z sadzonkami trawy i źdźbło po źdźble sadzą jedno obok drugiego. I to całkiem 
pokaźnej  długości  są  te  trawki!!!  Czy ktoś  kiedyś  w Polsce widział  sadzących  trawę? Ja 
bynajmniej nie. O ileż to jest proste zasianie czegoś takiego i to przez jednego człowieka.  
Owszem proste, ale pracę ma wtedy tylko jeden człowiek, a poza tym wykona ją dość szybko 
W Chinach każdy ma pracę, więc zamiast siać, sadzi trawę. Można także sprzedawać bilety w 
autobusie. Nie byłoby w tym nic dziwnego, ale takich sprzedających jest kilku w zależności 
od ilości drzwi w pojeździe. A może jest ich tylu z innego powodu? Może dlatego, że gdyby 



był tylko jeden sprzedający nie byłoby można kupować biletów, ze względu na ogólny tłok 
panujący w autobusie. Kto to zresztą wie? Dziwne są te Chiny. 

Nocą  mijamy Żółtą  Rzekę  –  Huang –  He,  ale  niestety  jest  noc  i  panują  egipskie 
ciemności, więc jej nie widzę. Poza tym tak zasypiam, że ją mijam w śnie i budzę się na stacji 
jakieś  20  kilometrów za  rzeką...  trochę  mi  z  tego  powodu pozostaje  niedosyt.  Jestem w 
Chinach,  a  nie  widzę  tej  słynnej  rzeki.  Zobaczymy  w  drodze  powrotnej  też  mamy  ją 
przekraczać,  ale w innym miejscu.  Mam nadzieję,  ze drugim razem się uda i  jeszcze nic 
straconego. Żółta rzeka mi nie ucieknie.

16 sierpień
Szybciej niż się spodziewałam dojeżdżamy do Szanghaju. Całą noc kiedy jechałyśmy 

lało. Czyżby jeszcze trwała pora deszczowa??? Wysiadamy z pociągu, ależ jest parno. Czym 
tu oddychać? Już wiem jak czują się ryby pozbawione wody... właśnie tak jak ja w tej chwili. 
Próbuję się jakoś przyzwyczaić, co nie jest łatwe po opuszczeniu klimatyzowanego pociągu. 
Nagle zaczyna padać... 

Pierwsze co robimy to udajemy się do kas. Hurra!!! Mamy bilety na 18 sierpnia do 
Guilin, tak więc pierwsza priorytetowa sprawa załatwiona. Teraz czas na hotel. Wiemy jak się 
nazywa, tylko nie wiemy gdzie jest... co przy 16 – milionowym mieście stanowi raczej nie 
lada  problem.  Kupujemy  mapę  Szanghaju,  ale  okazuje  się  ze  jest  tylko  w  chińskich 
krzaczorkach. Co tu robić??? Udaje nam się znaleźć Chińczyków mówiących po angielsku. 
Zresztą już po chwili wokół mapy gromadzi się tłumek ludzi, którzy patrzą o co chodzi, a 
część próbuje pomóc. Po długich próbach porozumienia się z Chińczykami  udaje nam się 
dowiedzieć,  gdzie  mamy  zmierzać.  Idziemy  do  metra....  i  tu  spotykamy  się  z 
niespodziankami, bo... w metrze na ścianie znajduje się plan metra szanghajskiego, ale tylko 
w  krzakach...  gdzie  mamy  jechać.  Po  małej  konsternacji  wybieramy  stację,  potem  nie 
możemy  się  dogadać  z  panią  sprzedającą  bilety,  bo  okazuje  się,  że  bilety  są  o  różnych 
nominałach. W końcu dostajemy odpowiednie bilety i jedziemy. Ale na samej stacji metra 
poznajemy  kolejną  niesamowitość  Chin.  Na  czym  ona  polega?  Już  wyjaśniam.  Kiedy 
człowiek pojawia się na peronie metra  musi  stanąć w dwóch kolejkach wzdłuż specjalnie 
wyznaczonych  miejsc  z  naklejkami  stópek,  które  prowadzą  w  kierunku  nadjeżdżającego 
pociągu. Śmiesznie to wygląda kiedy ludzie stoją w kolejkach przed pustym torem. Nagle jak 
spod ziemi  pojawiają  się  młodzi  ludzie,  którzy  stają  obok takich  kolejek.  Mają  na  sobie 
szarfy...  Co to ma być?  Kolejna dziwna praca??? Poza tym oprócz nich pojawia się inny 
człowiek, który z megafonem przechadza się po peronie i coś mówi. Kiedy nadjeżdża pociąg 
metra, zatrzymuje się on tak, że drzwi w wagonach są dokładnie naprzeciwko tych kolejek. 
Niesamowite!!! My stoimy tuz przy samej krawędzi, ale... wsiadamy ostatnie!!! W momencie 
zatrzymania się pociągu, kolejki ludzi tracą swoją geometrię, tworząc chaotyczny tłum, który 
nagle wskakuje do środka. Nie mam pojęcia jak to się dzieje, że omija nas, przecież my z  
tymi  naszymi  tobołami  jesteśmy  nie  lada  przeszkodą!!!  Kiedy  jesteśmy  w  środku 
zastanawiamy się co to miało być. Jak Chińczyki dokonały tego desantu i to zajmując w pięć 
sekund wszystkie dostępne miejsca. Ale numer!!! Dojeżdżamy do naszej stacji i dalej idziemy 
piechotą. Kiedy dochodzimy do hotelu okazuje się że brak wolnych miejsc i odsyłają nas do 
innego hotelu.  Znowu musimy trochę się nadreptać.  Ja już jestem zła,  bo źle się czuję, a 
muszę cały czas musze iść. Kiedy jestem już u kresu sił i przechodzę przez most nad rzeką,  
jakiś Chińczyk zaczepia mnie chcąc sprzedać owoce...  nie wytrzymuję i mówię do niego: 
,,Nie widzisz, że jestem zajęta?” i parę innych mocniejszych słów. Aśka nie wytrzymuje i 
dostaje ataku śmiechu, przedrzeźniając moje słowa... Znów mówi, że nie może się doczekać 
kiedy opowie to mojej mamie. Idzie całą drogę do hotelu i się ze mnie śmieje. To zdanie 
wypowiedziane przeze mnie na moście wiele razy zostanie przytaczane.



Docieramy  do  hotelu  Pujiang,  który  jest  pierwszym  hotelem  wybudowanym  w 
Szanghaju. Mam nadzieję, że tutaj będą miejsca, bo nie mam zamiaru nigdzie się ruszać. Uff, 
miejsca są!!! Mamy zaszczyt mieszkać w hotelu w którym zatrzymywali się między innymi 
takie osobistości jak Albert Einstein czy prezydent USA - Grant. Choć zapewne oni mieszkali 
w apartamentach nie przypominających w żaden sposób naszych pokoi. Idziemy do naszego 
pokoju labiryntem korytarzy jak to bywa w budynkach starego budownictwa. Hotel ma w 
sobie  klimat  starości  –  okazałe  żyrandole  w  recepcji  zapewne  pamiętające  wszystkich 
znakomitych  gości,  poza tym w powietrzu unosi  się  zapach starych pastowanych podłóg. 
Dostajemy jeden z najtańszych i lądujemy w pokoju, w którym już są jakieś dwie lokatorki. 
Czas na mycie i rozpakowanie. Należy nam się po tych trudach w szukaniu bazy noclegowej 
na najbliższe dni.

I słów kilka o mieście... Szanghaj jest zupełnie innym miastem niż Pekin. Zabudowa 
jest tutaj ciaśniejsza. Pomiędzy ogromnymi, nowoczesnymi wieżowcami niczym z Nowego 
Jorku znajdują się dzielnice biednych, ciasnych uliczek – hutongów. Jak można żyć w cieniu 
takich molochów??? 

Szanghaj  nazwany  jest  Paryżem  Wschodu.  Sama  nazwa  oznacza  miejsce  ,,przy 
morzu”. Jest bramą do rzeki Jangcy. W 1842 roku przybyli  tutaj Brytyjczycy,  miasto było 
wtedy niewielkie i utrzymywało się z rybołówstwa i tkactwa. Brytyjczycy wszystko zmienili. 
Pięć lat później miasto nawiedzają Francuzi. Rozpoczyna się wielki rozwój Szanghaju, który 
w bardzo szybkim tempie wyprzedza pozostałe porty chińskie. Miasto rozkwitło na handlu 
opium, jedwabiem i herbatą, przyciągnęło to również wielki kapitał, czego rezultatem była 
budowa  pięknych  pałaców.  Kiedy  do  władzy  doszli  komuniści  zlikwidowali  slumsy, 
przywrócili  setki tysięcy uzależnionych od opium, znieśli niewolniczą prace i zatrudnienie 
dzieci. Niestety, równocześnie uśpili Szanghaj. Jego obudzenie nastąpiło w 1990 roku, czego 
można samemu doświadczyć. 

Nasz hotel znajduje się  blisko Bundu nad rzeką Huangpu, która jest jedną z odnóg 
ujściowych  Jangcy.   Bund  -  jest  to  termin  oznaczający  nabrzeże  przy  błotnistym  brzegu 
morza. Nazwa ta jest bardzo trafna, bo błoto jest utrapieniem miasta. Bund jest symbolem 
Szanghaju. To tutaj przyjeżdżający Chińczycy robią sobie pamiątkowe zdjęcia. Bund wygląda 
jak  nieuporządkowany  zbiór  neoklasycznych  stylów,  z  dodanym  dla  pewnej  równowagi 
pompatycznym rysem starożytności. 

W końcu postanawiamy wyjść z hotelu i dokładniej sprawdzić jak wygląda to miasto. 
Nie jest to łatwe, bo za oknem jest ponownie niezła ulewa. Jednak wychodzimy ubierając 
nasze płaszcze przeciw deszczowe. Wody na chodnikach jest dużo, prawie po kostki, ale jest 
tak ciepło, że aż miło jest w nim brodzić. Nigdy czegoś podobnego nie czułam... i nawet nie 
chce  tego  próbować  w  Polsce.  Leje  jak  z  cebra,  a  my  w  płaszczach  i  pod  parasolami 
spacerujemy ulicami miasta. Rety,  to naprawdę jest letni monsun przynoszący opad. Jakoś 
nigdy  sobie  tego  nie  wyobrażałam  w  taki  sposób.  Mimo  tego,  że  przecież  wiele  razy 
słyszałam na lekcjach czy na uczelni o monsunie, to i tak robi to na mnie kolosalne wrażenie. 
Trzeba go poczuć na własnej skórze.  Mieszkańcy miasta wyposażeni są w przeciwdeszczowe 
płaszcze.  Mają nawet  specjalne rodzaje tych  płaszczy,  aby mogli  poruszać się po mieście 
rowerem nie moknąc za bardzo. Brodzimy w wodzie i nie możemy się temu wszystkiemu 
nadziwić – niesamowity deszcz, niesamowite budynki i my w śród nich.

Ciekawostką są dla mnie napowietrzne linie energetyczne, a właściwie ich gąszcz. Nie 
chciałabym tutaj być elektrykiem. Jak tu się w tym połapać??? Przestaje w końcu padać, a my 
wracamy  na  deptak  przy  Bundzie,  na  dodatek  zapadł  zmierzch.  Widok  nad  rzeką  jest 
niesamowity. Mam wrażenie, że wpadłam w jakieś zawirowanie czasowe. Na jednym brzegu 
rzeki oświetlone kolonialne budowle z XIX wieku, na drugim dzielnica Pudong z budynkami 
niczym z XXII wieku. Pudong leży na wschodnim brzegu rzeki Hunagpu. Przed rokiem 1990, 
kiedy to po raz pierwszy ogłoszono plan rozbudowy,  obejmował bagienne pola z których 



dostarczano warzywa na targi Szanghaju. Celem Pudongu jest tworzenie bogactwa. Można 
tutaj zobaczyć Wieżę Perłową Wschodu, która jest siedzibą telewizji, a także inne budowle, 
których widok każdego człowiek może przytłoczyć.  A ja stoję pomiędzy nimi i nie mogę 
uwierzyć, że tutaj jestem i to widzę. Wszędzie mnóstwo neonów różnych zagranicznych firm: 
Mustang,  LG,  Nestle.  Po  Bundzie  przechadza  się  niezliczona  ilość  turystów,  zarówno 
chińskich, jak i zagranicznych każdy fotografuje się na tle kosmicznych widoków dzielnicy 
Pudong. Zresztą i ja również daję się temu ponieść,  bo przecież nie sposób jest  się temu 
oprzeć. Nie wiem kiedy następnym razem będzie mi dane zobaczyć taki kontrast. Kto wie 
może nigdy? Chcę, więc ten obraz zachować na dłużej w mojej pamięci. 

17 sierpień
Kolejny  dzień  w  Szanghaju,  dzisiaj  wstajemy  o  7:00.  Noc  przeleciała  niczym 

błyskawica. Obudziłam się z wrażeniem, iż dopiero co poszłam spać.
Dzisiaj jedziemy do tzw. Chińskiej Wenecji. Po śniadaniu ruszamy na dworzec, który 

okazuje  się  być  niczym  innym  jak  biurem  podróży  organizującym  wycieczki  do  tej 
miejscowości. Nie ma to jak znajomość angielskiego przez Chińczyków... fantastycznie nam 
wytłumaczyli...  Rezygnujemy  z  tej  usługi...  bo  chcą  horrendalną  sumę  pieniędzy  za  tę 
przyjemność. Postanawiamy dotrzeć tam w bardziej normalny sposób. Bierzemy taksówkę i 
jedziemy na dworzec  autobusowy skąd powinny odchodzić  autobusy do interesującej  nas 
miejscowości. Tutaj informują nas, że niestety, ale autobusy tam nie jeżdżą i mamy udać się 
do  biura  turystycznego...  Super...  jesteśmy  odsyłane  od  przysłowiowego  Annasza  do 
Kajfasza. Próbujemy jeszcze na dworcu kolejowym, ale zanim do niego docieramy to trochę 
błądzimy wśród małych uliczek... gdzie czas się zatrzymał dawno temu. Ludzie mieszkają tu 
w ruderach, a życie toczy się na ulicy, mimo tego, że zaraz obok stoją ogromne nowoczesne 
wieżowce. Wkrótce te uliczki znikną, zostaną zastąpione przez to, co nowoczesne, a szkoda 
ma  to  swój  niepowtarzalny  klimat.  Docieramy  do  dworca,  ale  tutaj  z  kolei  zostajemy 
odstraszone przez gigantyczne kolejki... poza tym godzina robi się już dość późna na to, aby 
gdziekolwiek udawać się poza Szanghaj. Chyba nie dane jest nam zobaczenie tej Chińskiej 
Wenecji. Rezygnujemy więc i postanawiamy pozwiedzać dalej miasto.

Spacerując po mieście wśród wieżowców trafiamy na ogromną ulicę handlową. To 
chyba jedna z większych tego typu ulic... a ludzi tysiące... 

W ramach rekompensaty fundujemy sobie trzygodzinną wycieczkę po rzece Huangpu 
–  jednym  z  ujściowych  ramion  rzeki  Jangcy.  Wody  tej  rzeki  zmierzają  do  Morza 
Wschodniochińskiego. My płyniemy statkiem po porcie, który wydaje się nie mieć końca i 
ciągnie się kilometrami z Szanghaju do samego ujścia rzeki.

Po drodze z bliska możemy przyjrzeć się gmachom centrum ,,świata” – Pudongu. Tak 
na  marginesie,  to  właśnie  Szanghaj  zostanie  organizatorem  Expo  2010.  Jest  się  czym 
pochwalić.  Płyniemy...  nad nami wiszące mosty...  ehhh żeby u nas takie były...  Poza tym 
stocznie remontowe, nowobudowane statki, łodzie podwodne, przystań marynarki wojennej, 
statki ze wszystkich stron świata, a także małe barki na których mieszkają całe rodziny, a 
przewożące piasek, miał węglowy.  No i ostatecznie docieramy do bram morza po czym... 
statek  zakręca  i  wraca  do  portu.  Trzy  godziny  mijają  bardzo  szybko,  tak  więc  znowu 
znajdujemy się na przystani, skąd dość szybko zaczęłyśmy zmierzać do naszego hotelu, gdyż 
na niebie zaczęły się gromadzić nie wróżące nic dobrego chmury. Zagęszczają się i ciemnieją 
coraz bardziej  poza tym zaczyna grzmieć.  Wracamy do hotelu i  po chwili  jest oberwanie 
chmury.  My  jesteśmy  zadowolone...  bo  nie  dopadł  nas  dzisiejszy  monsun.  W  cieple 
hotelowym możemy zjeść obiad... oczywiście dzisiaj polskie zupki, bo zarządzam szlaban na 
wydawanie pieniędzy w takim tempie, jak to się dzieje obecnie.

Leje i leje... mam nadzieję, że przestanie, bo w planuję jeszcze spacerek o zachodzie 
słońca, aby zrobić jakieś zdjęcie oświetlonego Bundu. A tak to nie pozostaje nam nic innego, 



jak pooglądać chińską telewizję, a naprawdę kanałów to mają oni naprawdę dużo. Wybieramy 
oczywiście kanał muzyczny. Nawet bardzo mi się podobają co niektóre kawałki.  

Kilka  słów o  Reni...  wszystko  się  do  niej  przykleja.  Jak  to  się  dzieje,  to  nie  ma 
najmniejszego pojęcia,  ale  najpierw znalazła  perłę,  a  wczoraj  po wyjściu  z  pociągu u jej 
plecaka  dyndała...  parasolka.  Zdziwienie  Reni  było  wielkie.  Hihi,  zapewne  parasolką 
zaczepiła się o plecak Reni i powędrowała razem z nią zwiedzać Chiny...

W końcu przestaje padać, całe szczęście, bo już zaczynało mi się nudzić w tym hotelu. 
Oglądać miasto o zmroku idę tylko ja i  Renia.  Najpierw maszerujemy na handlową ulicę 
Szanghaju, gdzie od ilości jarzących się kolorowych neonów z chińskimi krzakami można 
dostać oczopląsu. Nadrzeczny bulwar wypełniony jest tysiącami ludzi. Również oświetlony. 
Największe  wrażenie  robi  na  mnie  jednak  zabudowa  kolonialna...  która  w  połączeniu  z 
nowoczesnymi budowlami na drugim brzegu rzeki stanowi niesamowity kontrast. Warto tu 
przyjechać, żeby to zobaczyć. Robimy z Renią sporo zdjęć i wracamy do hotelu... jutro już 
opuszczamy Szanghaj i w sumie to dobrze, bo zaczynam mieć dość tych wielkich miast... 
przed nami w końcu to co lubię najbardziej... przyroda, wieś, piękne krasowe krajobrazy...  
marzę  żeby tam się  znaleźć  i  pozostawić  za  sobą  te  wszystkie  miliony  ludzi,  wieżowce, 
wszędobylski smog... chcę czegoś innego... a to już wkrótce...

18 sierpień
Ostatni poranek w Szanghaju. Hmm, jaki to my mamy dzisiaj dzień? Jakby dobrze 

policzyć to chyba wypada niedziela. W sumie ważne jest żeby wiedzieć jaka data, bo same 
dni tygodnia jakoś się zatracają. W sumie nie jest to istotne, czy dzisiaj jest niedziela, czy 
środek tygodnia....

Śpimy  do  dziewiątej  rano,  bo  czeka  nas  24-godzinna  podróż  pociągiem  dalej  na 
południe do Guilin. Trzeba więc być w miarę wypoczętym. Od rana oczywiście leje, bo jakby 
inaczej mogło być. 

Renia  dzisiaj  przechodzi  samą  siebie,  bo  siedzi  w łazience  prawie  godzinę!!!  Nie 
można jej stamtąd wygonić... w końcu jednak wychodzi...

Nie  mówiłam jeszcze  nic  o  naszych  współlokatorkach.  W zajmowanym przez  nas 
pokoju są jeszcze dwie dziewczyny jedna z Niemiec, druga z Izraela... no i my cztery – Polki. 
Niesamowite połączenie. Kto by pomyślał, że kiedyś będzie mogło dojść do takiej rzeczy, jak 
wspólne mieszkanie... świat idzie z postępem.

Grubo  po  dziesiątej  udaje  nam  się  opuścić  hotel.  Bagaże  oczywiście  zostają  w 
przechowalni, a my jak zwykle ruszamy zwiedzać...

Przestaje  padać,  ale  mgła  jest  dzisiaj  taka,  że  nawet  budowle  Pudongu  są  ledwie 
widoczne... jak dobrze, że wszystkie fotki zrobiłam wcześniej. A poza tym gorąco, duszno...,  
co  za  klimat!  Kiedy  człowiek  wyjdzie  z  klimatyzowanego  budynku,  wilgoć  zawarta  w 
powietrzu natychmiastowo do niego się przykleja. Czuję się dzisiaj fatalnie, bo mam katar!!! 
Tragedia mieć  katar  latem, w Chinach w takim klimacie!!!  Wykończyła  mnie wczorajsza 
klimatyzacja  na  statku.  Wewnątrz  chłodnia,  a  kiedy wyłaziło  się  na  pokład  ukrop.  Mam 
nadzieję, że mi to przejdzie, bo nie uśmiecha mi się grypa.

Trafiamy  do  Yu  Yuan  Shangcheng   -  bazaru  w  ogrodach  Yu.  Jest  to  jedna  z 
największych  atrakcji  Szanghaju.  Ogrody  założyła  rodzina  Pan,  będąca  urzędnikami 
dworskimi dynastii  Ming. Na terenie ogrodów znajduje się Chenghuang Miao - Świątynia 
Bóstw Opiekuńczych Miasta i Lao Jie - Stara Ulica. Świątynia wraz z ulicą przedstawiają 
,,klimat”  starych  Chin,  wszędzie  dominują  czerwone  budowle  z  pięknymi  chińskimi 
zwieńczeniami.  Ma  to  swój  klimat,  poza  tym  część  budowli  położona  jest  na  małych 
wysepkach do których idzie się po mostkach, a w dole w otaczających je wodach pływają 
dziesiątki, jak nie setki pomarańczowych ryb. Na wąskich uliczkach i placykach rywalizuje ze 
sobą  ponad  sto  sklepów  i  restauracji.  Turystów  jest  tutaj  zatrzęsienie.  Zwłaszcza  tych 



bogatych, którzy robią tu spore zakupy.  My możemy raczej tylko pooglądać wystawy.  Po 
drodze  trafiamy  jednak  na  tanią  uliczkę  ubrań  i  butów...  dłużej  tego  nie  wytrzymam... 
następnym razem pojadę tam, gdzie nie ma takiej pokusy!

Zarządzam dzisiaj obiad... Lądujemy w jakiejś restauracji i zamawiamy: wołowinę na 
ostro  z  warzywami  i  ryżowym makaronem,  kaczkę,  talerz  warzyw  i  ryż.  Jednak zamiast 
kaczki dostajemy jakieś obrzydlistwo, które przypomina tofu... ale nie dam głowy, że nim 
jest.  Renia  oczywiście  wytyka  nam nasze  eksperymenty   mówi,  że  lepiej  było  zamówić 
tradycyjnie kurczaka na słodko – kwaśno. Jemy... a tym czasem znowu leje jak z cebra...

Po obiedzie wracamy do hotelu, mijamy ulice pasmanterii, potem sklepów z samymi 
sukniami ślubnymi, dalej ciągnie się ulica salonów z telefonami komórkowymi. Po drodze 
szukamy  jakiegoś  przystanku  autobusowego,  który  zawiózłby  nas  prosto  na  dworzec 
kolejowy.  Nie  jest  to  łatwe,  biegamy  to  tu,  to  tam.  W  końcu  się  udaje.  Znamy  numer 
autobusu. 

Przez dłuższy czas siedzimy jeszcze w hollu hotelowym. Jest piękny... żyrandol, poza 
tym ze ściennych zdjęć patrzą na nas  Einstain, Grant, Russell, Joplin. I na dodatek mamy 
przegląd turystów mieszkających w owym hotelu.  ,,Skosy”,  jak nazywa Renia wszystkich 
Azjatów mają  niesamowite  fryzury.  Zwłaszcza  mężczyźni.  Nie  dość,  iż  farbują włosy na 
kolor ni to rudy ni to brąz to jeszcze całość wygląda niczym pagoda. Włosy pół długie i  
wywinięte jak dach pagody. Tak mi się jakoś ta fryzura skojarzyła... Nie pisałam jeszcze o 
tym, iż Chińczycy noszą elastyczne skarpetki!!! Ma to chyba chronić przed wszędobylskim 
kurzem, ale jest to moje zdanie, bo w sumie Chińczycy są tak dziwnie pomysłowym narodem, 
że może być inny powód ich istnienia. Te skarpetki noszą nawet mężczyźni. Jak dla mnie 
wygląda to mało zachęcająco. Kobiety zresztą też wyglądają w nich beznadziejnie, bo jak tu 
można mówić, ze wygląda to ładnie, jak one noszą je do spódnicy!!!

W końcu jedziemy na dworzec, ledwie przeżywając ścisk w szanghajskim autobusie. 
Zaczynam  tęsknić  za  polską  komunikacją...  Na  dworcu  przepuszczamy z  Karolą  atak  na 
supermarket  i  zadowolone ze sporym prowiantem wchodzimy na stację.  Dzisiaj  nauczone 
doświadczeniem nie przychodzimy na ostatnią chwilę. Najpierw sprawdzanie biletów przed 
wejściem, potem bagaże zostają prześwietlone. Kolejny etap, to udajemy się do naszej hali 
,,oczekiwań” na pociąg. Siedzą tam już tłumy ludzi, więc i my też się dosiadamy. W pewnej 
chwili przy bramkach zaczyna się robić małe zamieszanie, bo Chińczyki tłoczą się przy nich. 
Czyżby  za  chwilę  mieli  wpuszczać  na  peron???  Ależ  tak!  Bramki  się  otwierają,  kolejne 
sprawdzanie  biletów  i  pędem  do  wagonu,  co  przy  ilości  naszego  bagażu  nie  należy  do 
prostych zadań. Pędzimy ile sił w nogach, bo nie uśmiecha nam się przestawiać plecaki w 
przejściu przez 24 godziny za każdym razem kiedy będzie jechał wózek z jedzeniem. O, co 
to, to nie. Mowy nie ma. 

Okazuje  się,  że  mamy  siedzenia  w  trzech  różnych  miejscach,  ale  ostatecznie 
zamieniamy się i jedziemy w tzw. ,,czwórce”. Pociąg wypełniony jest po brzegi do ostatniego 
miejsca,  a jeszcze spora liczba osób stoi w przejściu.  Jak było  można się spodziewać, co 
chwilę przejeżdża wózek z jedzeniem. Najlepszy jest ten z... wędzonymi kurzymi łapkami, 
które po 5-6 sztuk nabite są na patyczek. Naprawdę!!!! Nie są to udka tylko zwykłe łapki!!! A 
ostatnio myślałam, że mi się wydaje, iż widzę na ulicy kobietę wsysającą się w taką łapkę. 
Ohyda po prostu ohyda! Chińczycy odłamują pazur po pazurze i wysysają miąższ, czy co tam 
w środku jest, po czym resztę wywalają nie gdzie indziej, jak na podłogę. Jak widać potrafią 
zjeść wszystko.

My  także  wzbudzamy  sensację:  raz,  że  jemy  chleb  z  pasztetem,  a  potem 
różnokolorowe kisiele, dwa, bo Renia wyciąga z plecaka butelkę koniaku no i trzy – kiedy 
Renia rozkłada swoje legowisko z karimaty pod siedzeniami... Wszyscy nam się przyglądają, 
ale jest dużo lepiej niż to miało miejsce na trasie Manzhouli – Harbin. Chyba tutaj podróżuje 
znacznie więcej turystów. 



Noc  nie  należy  do  łatwych,  jak  nie  trudno  się  domyślić,  twarde  siedzenia, 
wyprofilowane raczej dla przeciętnego mieszkańca tego państwa, dają się nam we znaki. Ale 
co tam jakoś damy radę... Tak sobie myślę, że chyba kiedy wrócę do domu, to dziwnie będzie 
mi  się  spało  w  moim  łóżku.  Nie  ma  to  jednak  jak  hartowanie  organizmu  w  trudnych 
warunkach,  oby  tylko  wytrzymał...Może  jednak  jakoś  zasnę  i  nie  będę  się  tak  w  kółko 
budzić...

19 sierpień
Jednak nie jest mi dane spać... bo już od szóstej rano zaczynają jeździć te przeklęte 

wózki z jedzeniem. Jak można spać w takich warunkach???
Jesteśmy  coraz  dalej  na  południu  Chin...  Za  oknem  zmienia  się  krajobraz,  inna 

roślinność. Pojawiają się w końcu palmy bananowe, coś niesamowitego. Już mi się marzy, 
aby  pod  takim  drzewem  siąść  i  zrobić  sobie  zdjęcie...  a  jakby  jeszcze  tak  jakaś  kiść 
bananów...  Wzdłuż  linii  kolejowej  ciągną  się  od  dłuższego  czasu  falujące  pod wpływem 
wiatru pola ryżu. Co chwilę przejeżdżamy nad rzekami, nad którymi siedzą całe stada setek 
kaczek. No i nie wspomniałam o najważniejszej rzeczy, bo za oknem cały czas leje deszcz. 
Hmm,  kiedy  tak  patrzę  na  ten  świat  za  oknem  widzę  w  końcu  Chiny,  które  chciałam 
zobaczyć. Nie te bogate, ale te biedne... bo te mi wydają się na bardziej prawdziwe. To tutaj  
zaczynają pojawiać się ,,normalne” domy, które tak sobie właśnie wyobrażałam, a na polach 
widzę woły, które orzą za pomocą drewnianego pługu. W końcu widzę, to co chciałam...

Moje rozmyślania przerywa Chinka, która właśnie przejeżdża obok mnie z wózkiem, 
w którym znajdują się pudełka z jedzeniem ale również i jajka. Na samą myśl ich zjedzenia 
robi  mi  się  niedobrze.  W środku są oczywiście  szare.  Ciekawe kiedy zostały ugotowane. 
Może jest  w nich salmonella?  Licho nie śpi...  lepiej  nie  próbować.  Tak na marginesie  to 
zauważyłam, że przed każdą knajpką stoi kociołek, w którym gotują się jajka, ale ile czasu, to 
jest to dla mnie zagadka. Coś mi się jednak wydaje, że jak tam jajko trafia to się gotuje i 
gotuje... choćby do wieczora.

Dziewczyny  siedzą  i  grają  po  raz  setny  w  tysiąca.  Jakiś  Chińczyk  oczywiście 
przygląda się ich grze. Serdecznie życzę mu powodzenia w rozszyfrowaniu zasad. Na pewno 
ich nie odgadnie. 

Jest świetnie, przynajmniej ja tak uważam, z głośników brzmi chińska muzyka, po raz 
kolejny  przejeżdżają  obok  mnie  owe  kurze  łapki.  Ich  ilość  znacznie  się  zmniejszyła...  
Ogólnie sielanka, jedyne co mi doskwiera to potworny katar, że już nie wiem co z tym zrobić. 
Na  dodatek  czuję,  że  jest  coraz  gorzej.  Zaczynam  mieć  ,,szklane”  oczy,  a  to  nie  wróży 
niczego dobrego. Diabelna klimatyzacja!!! Jak to w ogóle brzmi! Jest środek sierpnia, jestem 
w Chinach i mam katar!!! A niech to....

Po drodze mijamy rzekę... żółtą od niesionego osadu. Jest niczego sobie, ale na mapie 
wygląda raczej na niepozorną rzeczkę. Według mapy jest to Xiang Jiang w okolicach miasta 
Xiangtan. Hmm, Wisła przy tej rzece niestety, ale wysiada...

Hihi, wózek z łapkami znowu przejeżdża obok mnie. Nie mogę się oprzeć, aby zajrzeć 
ile tych łapek jeszcze zostało. No tak... tylko dwa patyczki, ale Chińczycy się tym zajadają! 
Mija parę minut i wózek wraca, zaglądam jak mają się łapki, a łapek... brak. Bez dwóch zdań 
cieszą się powodzeniem.

Dochodzi  godzina  17:00  przed  nami  jeszcze  cztery  godziny  jazdy  i  będziemy  w 
Guilin. Hmm, a nasz pociąg jakoś dziwnie jedzie... co pewien czas zmienia kierunek jazdy. 
Przypomina mi to jazdę na trasie w Bieszczady. Droga strasznie się dłuży. Patrzę na mapę,  
wygląda  to  niedaleko,  ale  przez  te  zmiany  kierunku  i  krętą  drogę  trasa  się  wydłuża  w 
nieskończoność. Za oknem znowu pada. Dziewczyny kończą jeść woreczek fistaszków, które 
dostałyśmy od bardzo sympatycznej Chinki, która do się do nas przysiadła i rozmawiała po 
angielsku. Momentami ciężko było ją zrozumieć. Karolinie podarowała drewienko z chińskim 
symbolem szczęścia.



Co jakiś czas w wagonie zmieniają się ludzie, a my nadal jedziemy. Kiedy przyjrzeć 
się ludziom, to ich rysy są inne od tych z Pekinu czy Szanghaju. Trudno mi określić na czym 
ta  zmiana  polega,  ale  mimo  wszystko  jest  widoczna.  Poza  tym  ich  twarze  stają  się 
łagodniejsze i przyjaźniejsze. No i język... też jakoś stał się milszy dla mojego ucha...

,,Śmieszny” opiekun naszego wagonu od samego rana biega po nim jakby go jakaś 
pszczoła pokąsała. Cały czas coś wywrzaskuje i macha ryżową miotłą, bo ludzi bez przerwy 
wyrzucają śmieci na podłogę. My siedzimy na końcu wagonu, więc kiedy zgarnia to wszystko 
z całego wagonu to koło nas robi się niezły śmietnik. Obrzydlistwo!  

Właściwie mój  dzisiejszy dzień jest  poszatkowany,  bo obserwacje czynię  w czasie 
kiedy nie śpię, a właściwie to przesypiam większą część. Katar i ogólne samopoczucie są 
raczej fatalne, więc wolę spać...

Obok  mnie  siedzi  młody  gość,  który  ma  wszystkie  paznokcie  długości  około  2 
centymetrów!!! Dobrze,  że nie pomalowane,  bo byłaby to już przesada. Chińczycy często 
mają  jeden  z  paznokci  w  rozmiarach  znacznie  wykraczających  poza  standard  normalnej 
długości.  Najczęściej  u  małego palca.  Jak na  razie  nie  znam przeznaczenia  paznokcia  tej 
długości, ale nie wygląda to zachęcająco.

Hmm, znowu po wagonie krążą sprzedawcy. Teraz w woreczkach można kupić jajka. 
Mniam, zjadłabym, ale jak sobie o nich pomyślę, to jednak wolę jeszcze trochę pożyć. 

W pewnej chwili za oknem  dostrzegam kondukt pogrzebowy, który idzie ze zmarłym 
owiniętym w czerwone płótno przez wieś.

Czasami do pociągu wsiada zwykły człowiek z przewieszonym przez ramiona kijem, 
na  którego  końcach  dyndają  worki  ,,czegoś”.  Sam  ubrany  w  stary  tradycyjny  chiński 
mundurek, do tego słomkowy kapelusz i bambusowy kij służący jako laska. Dosiadają się 
obok jacyś  mężczyźni,  którzy  zamiast  normalnych  butów mają  drewniane  klapki  podbite 
również drewnianymi klockami, kojarzą mi się ze starymi chińskimi filmami. Coś podobnego 
właśnie w nich widziałam. 

Jedziemy, pada, coraz bliżej Guilin. Mijamy tereny zalane przez ,,żółte rzeki”. Widzę 
miejscową ludność, która stoi w tej wodzie i za pomocą sieci łapie ryby.

Znowu stacja, wsiadają kolejni sprzedawcy. Tym razem można kupić winogrona. Nie 
zastanawiamy się długo i kupujemy. Są dobre, ale widać że od dawna tutaj pada, bo w smaku 
są dość wodniste, brakuje im słońca.

W końcu wydaje nam się że dojeżdżamy do Guilin i nawet wysiadamy na peron, ale 
szybko się reflektujemy i wskakujemy z powrotem, bo to jeszcze nie ta stacja. Po kwadransie 
jesteśmy w Guilin.  W strugach deszczu dostrzegam informację  turystyczną  dokąd szybko 
udaję  się  z  Karolą  w nadziei  na  znalezienie  hotelu.  Znajdujemy recepcjonistkę,  Karolina 
zaczyna mówić do niej  po angielsku, kiedy kończy,  Chinka wyciąga z szuflady kartkę na 
której po angielsku jest napisane, że... ona nie mówi po angielsku, ale zadzwoni i za 10 minut 
przyjdzie ktoś kto mówi w tym języku... Nie ma co komentować... Czekamy i rzeczywiście 
po 10 minutach zjawia się bardzo sympatyczny pan, który załatwia nam hotel po całkiem 
przystępnej  cenie,  poza  tym wycieczkę  na  rowerach  po Yangshuo z przewodnikiem oraz 
transport autobusem na granicę z Wietnamem. Lepiej chyba być nie mogło, tym bardziej, że 
jest już prawie 22:00 i cały czas leje.

Nasz uprzejmy informator po załatwieniu wszystkich formalności, prowadzi nas do 
hotelu mieszczącego się przy głównej ulicy miasta.  Hmm, niczego sobie. Jakby tego było 
mało  to  w  hotelu  do  obsługi  nas  od  razu  skoczyły  trzy  Chinki.  Ależ  obsługa!  Po 
formalnościach meldunkowych trafiamy do pokojów... dwóch! Ja z Karolą w jednym, a Aśka 
z  Renią  w  drugim.  Zanim jednak  zasypiamy,  to  mija  pierwsza  w  nocy,  cały  czas  sobie 
gawędzimy. Ja po zażyciu gorącej kąpieli czuję się znacznie lepiej, ale jest to tylko pozorne. 
Ładuję w siebie kolejne tony leków i kiedy już leżę w łóżku mam wrażenie, że jestem w 
saunie tak mi jest gorąco... Ciekawe, jak będzie jutro...



No nic pora spać... jutro czeka nas wspaniały dzień w chińskiej wiosce.

20 sierpień 
Budzik komórki zrywa mnie z łóżka o 7 rano. Tak... dzisiaj jestem jeszcze bardziej 

pociągająca nosem niż wczoraj. Super!!! Po budyniowym śniadaniu schodzimy do recepcji 
hotelu, gdzie już czeka nasz informator, który prowadzi nas do busa. Jedziemy do Yangshuo, 
które położone jest wśród prześlicznych, wapiennych wzgórz.

Obok mnie i Karoli w busie siedzą dwaj Arabowie i gadają po swojemu, podobnie jak 
Abdul. Co oni tutaj robią? Kierowca busa jedzie jak szalony i oczywiście niemiłosiernie trąbi 
na wszystko, co się porusza, jak i również na pustą drogę. Po godzinie tej szaleńczej jazdy 
docieramy do wsi, gdzie czeka już na nas nasza przewodniczka. Razem z nią udajemy się do 
wypożyczalni  rowerów  i  ruszamy  w  drogę  poznawać  świat  chińskiej  wsi.  Jedziemy  po 
bezdrożach,  błocie,  wśród  krasowych  pagórów,  pól  ryżowych,  wiejskich,  biednych  chat, 
pasącego  się  bydła,  miejscowej  ludności,  która  za  wszelką  cenę  chce  nam  sprzedać 
pocztówki. Jak oszalałe robimy zdjęcia. Aż chce się powiedzieć, że to jest to, co tygryski  
lubią najbardziej. Trafiamy w miejsce, gdzie na drodze toczy się normalne wiejskie życie. 
Dziecko w nawadniającym pola kanale czyści bawoła wodnego, stara przygarbiona i biała jak 
śnieg Chinka prowadzi innego bawoła, jeszcze inna Chinka wygląda jak dziwoląg, bo ma na 
sobie niesamowite szaty, a rewelacją jest kapelusz, z którego opadają ogony. Mam wrażenie, 
że bawole. Drogą idą kobiety, które w tradycyjnych, chińskich nosidełkach niosą dzieci, aż 
cud, że im nie wypadną. Ale tu panuje klimat!!! Z tego wszystkiego zapominam, że mam 
katar. 

Jedziemy  dalej,  dojeżdżamy  pod  jeden  z  ogromnych  pagórów,  pod  którym 
zostawiamy nasze rowery i  wspinamy się  do góry.  Jest  tak duszno,  że pot  z  nas  leje  się 
strumieniami  i  nie  jest  to  przenośnia  tylko  stuprocentowa  prawda.  Naszym  celem  jest 
Księżycowa  Jaskinia,  którą  widać  z  dołu,  a  nazwa  jej  jest  bardzo  trafna.  Przypomina 
kształtem właśnie księżyc. Wejście zajmuje nam sporo czasu, bo w tym klimacie nie jest to 
łatwe, ale poniesiony trud zostaje nam wynagrodzony na szczycie. Widok jaki z tego miejsca 
roztacza się na okolicę jest nieziemski. Wszędzie widać krasowe pagóry, a wśród nich wije 
się rzeczka Li.

Po  zajściu  postanawiamy  skorzystać  z  bambusowych  ni  to  łódek  ni  to  tratw  i 
popływać rzeczką. Życie jest piękne. Płynąc rzeczką czuję się jak jakaś ,,zagraniczna turysta”.

W przysłowiowym między czasie trafiamy do chińskich farmerów na obiad. Obiad 
jest włączony do wycieczki. W ten sposób biedni farmerzy mogą sobie trochę zarobić. Zanim 
jednak dostajemy obiad możemy sobie pooglądać obejście. A co w nim jest? Całkiem sporo. 
Jest stara chata i nowa ceglana, poza tym jest i obórka, w której siedzi jakiś bawół wodny! 
Bawół wodny...  cóż to  za niesamowity zwierz!!!  Chyba  wkrótce zostanie  moim ulubiony 
zwierzęciem!!!  Co ja  mówię,  już jest!!!  Od strony zadu wygląda  niczym hipopotam,  ma 
krótkie nogi, jest szary i pokryty skorupą zaschniętego błota, bo jak mu jest za gorąco to 
wchodzi  do  błotnistej  rzeki.  Tylko  te  rogi...  czynią  z  niego  bawoła,  a  nie  hipopotama. 
Uwielbiam je! Są takie cudowne. Dziewczyny sądzą, że mam już na ich punkcie lekkiego 
bzika.

Ale wracając do obejścia... wchodzimy nawet do ogródka, możemy przymierzać ich 
kapelusze, a także robić zdjęcia z nosidełkami. Czekanie na obiad umilamy sobie rozmową z 
naszą przewodniczką o Chinach, zwyczajach, szkole. Wszystko jest inne niż w Polsce. 

W końcu na naszym stole pojawia się obiad. Co się na niego składa? Sama chciałabym 
to wiedzieć. Na pewno jest ryż i zielona fasola, a reszta to: coś, co przypomina mielone mięso 
z  jakąś  zieloną  trawą,  a  wszystko  to  w jajku,  poza  tym  inne  kawałki  mięsa  z  kolejnym 
niezidentyfikowanym zielonym warzywem, dalej  kolejna sałatka również pełna czegoś, co 
przypomina mi bakłażana, no i na koniec sałatka z kiełków soi. Mimo tego, że nie wiem co 



dokładnie jem to czuję przysłowiowe niebo w gębie. Wszystko to popijamy lekkim chińskim 
piwem, które tutaj jest sprzedawane w butelkach o pojemności 0,64 litra!!! Muszę jeszcze 
powiedzieć  co  nieco  o  ryżu,  który  nakładamy  sobie  do  miseczek  prawdziwą,  płaską, 
drewnianą łyżką, taką jaką nieraz widziałam w chińskich filmach.

W drodze do Yangshuo znowu zaczyna padać deszczyk. Jadę sobie rowerem i myślę,  
że była to cudowna wycieczka. Kilka razy zatrzymuję się przy drodze, bo nie mogę oprzeć się 
ciągnącym się wzdłuż szosy bananowcom. Zwłaszcza, że widzę, iż mają kiście bananów! Co 
za  dzień.  Chińskie  wioski,  motyle  wielkości  dłoni,  bananowce...  to  jest  to!  Tak to  sobie 
właśnie wyobrażałam. Jadę, mijam odkryte skalne ściany pagórów, deszczyk siąpi, a ja pocę 
się niczym mysz i chyba mam gorączkę. Choć do końca nie jestem pewna może to ten klimat, 
a może obie rzeczy jednocześnie.

Wracamy do hotelu w Guilin najpierw kąpiel, jedzonko, solidna dawka leków i szybko 
wskakuje pod kołdrę.  Uff,  jak gorąco...  ale  co począć,  muszę jakoś postawić się na nogi. 
Wypisuję  kolejne  pocztówki  do  znajomych  i  oglądam  chińską  telewizję.  Kiedy  Karola 
przerzuca  kanały  nagle  trafia  na...  moją  ulubiona  kolumbijską  telenowelę  ,,Betty”  i  to  z 
chińskim  dubbingiem.  Moja  Betty  mówiąca  po  chińsku.  Tego  nie  spodziewałam  się  w 
najśmielszych moich snach!!! Hmm, ale odcinek, to akurat jest stary, już go widziałam. Ale i 
tak oglądam, bo takiej okazji nie można przegapić... po chińsku. Lecę więc do pokoju Reni, 
ale ona śpi, więc ją budzę, przy okazji dostaje mi się od niej za to. Jednak kiedy włączam 
telewizor i Renia  widzi, to co chciałam jej pokazać jest również w lekkim szoku. Co za 
dzień...

Jeszcze jedna myśl z dzisiejszego dnia przychodzi mi do głowy. Tutaj na południu jest 
bardzo dużo psów. Czyżby ich tutaj nie jedli? A może to dlatego, że jest to wieś? Poza tym 
ludzie tutaj  kupują żywe kury,  kaczki  i  transportują je do domu przywiązując za nogi do 
roweru,  albo skutera.  Biedaki  dyndają niczym bombki  na choince.  Prawie haczą o drogę. 
Mogliby je chociaż nie narażać na takie tortury i wcześniej skrócić im żywot, a nie w takich 
warunkach  transportować  do  domowej  kuchni.  Nawet  świnki  idą  ulicą  poganiane  przez 
swojego  właściciela.  Gdyby  biedne  wiedziały,  że  idą  na  rzeź  nie  pochrumkiwałyby  tak 
wesoło. 

Niesamowity to był dzień, ciekawe co przyniesie jutrzejszy...

21 sierpień
Wstajemy o  ósmej  rano.  Ale  mi  się  nie  chce  wstawać!!!  Hmm,  mój  katar  prawie 

zniknął, ale żeby nie było za dobrze, to teraz dla odmiany zawalone mam gardło. Nie boli, ale  
porządna chrypka jest. Prawie jak po jakimś przepiciu. Mam nadzieję, że jeszcze kilka dawek 
solidnej partii leków i będzie dobrze. 

Po  śniadaniu  ruszamy  zobaczyć  Guilin.  Najpierw  jednak  wymeldowujemy  się  z 
hotelu,  a  bagaże  pozostawiamy w głównym hallu.  Portier  pakuje nasze tobołki  w wielką 
sznurkową sieć. Wygląda to dość dziwacznie, ale chyba nic nie zginie.

Parę słów o Guilin. Miasto spore jak dla nas... ponad milion mieszkańców. Miasto 
figuruje  w niezliczonych  dziełach  literackich,  obrazach jako najpiękniejsze miasto  świata. 
Czym  tak  zachwyca?  Niesamowitym  krajobrazem  wapiennych  pagórów.  Większość 
wapiennych  wzniesień  znajduje  się  w  niewielkiej  odległości  od  miasta.  Pagóry  noszą 
oryginalne  nazwy  np.  Szczyt  Samotnej  Piękności,  Wzgórze  Ujarzmiającej  Fali,  Wzgórze 
Sfałdowanego Brokatu, Wzgórze Starca. Miasto zostało założone w czasach dynastii Qin, a 
znaczenie transportowe zyskało z wybudowaniem kanału Ling Qu. Do 1914 roku było stolicą 
prowincji Guangxi, później zostało zastąpione przez Nanning. Większa część miasta położona 
jest na zachodnim brzegu Li Jiang. Główna droga miasta ciągnie się wzdłuż koryta  rzeki. 
Kierujemy się do parku, a po drodze mijamy Jezioro Banyan i Jezioro Jodeł. Tak wędrując 
docieramy do miejsca zwanego Xiangbi Shan czyli Wzgórza Słoniowej Trąby, które w rzeczy 



samej  przypomina  słonia  zanurzającego trąbę  w rzece.  Stąd  idziemy dalej,  przechodzimy 
przez rzekę Mostem Wyzwolenia – Jiefang Qiao. Po drugiej stronie rzeki trafiamy na ciekawe 
widowisko. Najpierw nie wiemy, o się dzieję, ale przyglądając się dochodzimy do wniosku, 
że jest to huczne otwarcie restauracji. Przed nową restauracją w szyku stoi w mundurkach 
kilkanaście  kelnerek,  drugą równie liczną grupę stanowią kucharze.  Oczywiście  jest  wiele 
przemówień i w końcu do restauracji zbliżają się ludzie z bębnami oraz przebrani za chińskie 
lwy.  Na  każdego  takiego  lwa  składa  się  dwoje  ludzi,  którzy  wprawiają  w  taniec  lwa. 
Wszystko to odbywa się w rytm muzyki bębnów, a dwa lwy tańczą przed wejściem, po czym 
wchodzą tańczą w środku i  ponownie trafiają  przed restaurację.  Domyślam się,  że jest  to 
pewien specjalny rytuał i taniec tych lwów coś oznacza, poza tym wśród tych lwów plącze się 
Chińczyk w masce i tradycyjnym stroju. Świetne widowisko, na dodatek bardzo barwne, bo 
lwy są w kolorze pomarańczowym i żółtym.

Po obejrzeniu otwarcia chińskiej knajpki ruszamy dalej do Qixing Gonguyan, czyli 
Parku  Siedmiu  Gwiazd.  Podobno  jest  on  jednym  z  najładniejszych  chińskich  parków 
miejskich. Nazwa parku pochodzi od siedmiu wapiennych wzniesień, które ponoć układają 
się we wzór przypominający konstelację Wielkiej  Niedźwiedzicy.  We wzgórzach kryją się 
jaskinie. Zanim jednak wchodzimy do parku Renia wyparzyła obiad za 2 yuany...  czyli za 
złotówkę. A co można za to dostać? Proste danie składające się z makaronu, ze śladowymi 
ilościami czegoś co miało przypominać mięso, poza tym jako dodatki: szczypiorek, papryczki 
i inne cuda, o nazwach których nie mam najmniejszego pojęcia. Poza ceną nie było w tym 
obiedzie  nic  fantastycznego...  na  dodatek  piekielnie  ostre.  Lubię  ostre  rzeczy,  ale  czegoś 
podobnego w życiu nie jadłam. Poza tym moje chore gardło w pewnym momencie buntuje się 
i nie ma mowy o dalszym jedzeniu. Mam wrażenie, że wypaliło mi cały przełyk. Łzy do oczu 
same się cisną... co za piekielna potrawa. Niech no Reni jeszcze raz przyjdzie taki pomysł do 
głowy!

Po  tym  ,,wyśmienitym”  obiadku  trafiamy  w  końcu  do  parku.  Rzeczywiście  jest 
przepiękny.  Trafiamy  nawet  do  pawilonów  z  wystawami  skał  i  minerałów,  poza  tym  w 
centrum parku znajduje się skała, która jest nazywana Skałą Wielbłąda, bo swoim kształtem 
właśnie to zwierzę przypomina. W parku znajduje się spora ilość stawów, na których rosną 
przepiękne lilie i inne wodne rośliny.  Znowu widzę ogromne motyle,  aż szkoda że takich 
okazów  nie  ma  u  nas  w  Polsce.  W  parku  znajduje  się  także  zoo.  Mnie  najbardziej 
zaintrygowało spore stadko małp... makak. Figlują skacząc po drzewach, bądź też ze skał do 
sadzawki na tzw. bombę. Są niby przyjaźnie nastawione, ale te które mają już dość bliskości 
turystów,  parskaniem dają  widoczną  niechęć  do  fotografujących  je  ludzi.  Jedna  z  takich 
makak ma dość również mnie i nawet na mnie szarżuje! Jednak daje sobie spokój. Trudno mi 
jest  opuścić  ten  park,  bo  te  małpki  dość  mocno  zaprzątają  moją  uwagę.  Co  chwilę  tam 
wracam, żeby zobaczyć,  co robią nowego i zrobić im kilka zdjęć. No ale w końcu trzeba 
wracać, tym bardziej, że dzisiaj wyjeżdżamy i będziemy kierować się w stronę Wietnamu.

Przed powrotem do hotelu odwiedzamy supermarket... chiński oczywiście. Chodzimy 
po sklepie dość bezradnie, bo oczywiście nie bardzo jest co dla nas kupić. Same jedzenie dla 
Chińczyków. Znowu szukamy czegoś, co byłoby namiastką chleba. Tak sobie myślę, że kiedy 
będę wjeżdżać do Rosji to pierwsze, co zrobię, to kupię normalny chleb. To, co tutaj wygląda 
na chleb jest napompowane i na dodatek słodkie... 

W hotelu czekamy na naszego informatora, który zabiera nas do swojego biura, gdzie 
musimy chwilę poczekać,  bo autobus ,,trochę” się spóźni. Uwielbiam to! Tuż przed 19:00 
przyjeżdża po nas taksówka i wiezie nas w miejsce postoju autobusu, który ma zawieźć nas 
na  granicę  z  Wietnamem.  Uff,  nie  jesteśmy  jedynymi  cudzoziemcami,  którzy  będą 
podróżować tym autobusem. Poza nami jest jeszcze para Hiszpanów, a także jakaś młoda 
dziewczyna oraz starszy gość. 



Kierowca ładuje nasze bagaże w luku oczywiście  na docisk.  Na przystanku trzeba 
było docisnąć klapę, bo była niedomknięta. Obyśmy tylko podczas drogi nie straciły części 
bagażu! Wyjazd z miasta przeciąga się w nieskończoność. Nie rozumiem dlaczego Chińczycy 
nie  szanują  czasu  podróżnych.  Co  chwilę  zatrzymujemy  się,  bo  dosiadają  się  nowi 
pasażerowie,  to  znowu kierowca  zaczął  wymieniać  akumulator  w autobusie  (świetnie  się 
zaczyna...), potem zapragnął zjeść kolację. Też się zatrzymuje, po czym z restauracji przynosi 
sobie swoją kolację i na dodatek popija piwem.... Dawno już zapadł zmrok, ciekawe czy my 
mamy zamiar dzisiaj wyjechać stąd czy też nie. A dalej było tak... kiedy w końcu koło 20:30 
udaje  nam się  opuścić  Guilin  w pewnym momencie  wjeżdżamy na  nieziemsko  wyboistą 
drogę,  a  może  właśnie  jej  tam nie  było?  W każdym razie  rzuca  nami  na  tych  wybojach 
niemiłosiernie,  nawet nie ma mowy o żadnym spaniu.  Myślę sobie gdzie my zmierzamy? 
Dlaczego jedziemy jakimiś poboczami? Czy tu nie ma innej drogi? Patrzę za okno, a w mroku 
można dopatrzyć się konturów wysokich gór. W końcu zasypiam, ale budzę się bo kierowca 
przestał przeraźliwie trąbić i czuję, że jedziemy bardzo, ale to bardzo wolno. Nikt nie śpi.  
Wszyscy patrzą. Z jednej strony autobusu mijamy inny pojazd z czymś w rodzaju kontenera, 
a  z  drugiej,  jakoś  nie  mogę  dojrzeć.  Otwieram okno,  a  tam w mroku  widzę...  przepaść. 
Mijamy ją kilka centymetrów od krawędzi. Robi mi się bardzo gorąco. Dobrze, że jedziemy 
nocą  i  nie  widać  tego  za  dnia...  Kiedy  jestem  świadkiem  tego  niesamowitego  manewru 
przypomina mi się to, co czytałam w przewodniku przed wyjazdem. Był w nim opis jakiegoś 
obcokrajowca, który wspominał swoją równie traumatyczną podróż. Nie myślałam, że i ja 
będę miała okazję przeżyć coś takiego!!! No nic idę spać. Nie czuję się dobrze... choroba daje 
się we znaki. Marzę o tym by po prostu zasnąć.

Nocą  mijamy  Zwrotnik  Raka.  Tak  daleko  na  południu  jeszcze  nie  byłam...  Nocą 
kierowca zajeżdża na stację, na której zarządza mycie autobusu. Biedne nasze bagaże... 

W pewnym momencie, kiedy już udało mi się zasnąć, jeden gość z obsługi autobusu 
wyrywa mnie ze snu wrzeszcząc: Pingxiang!!! Pingxiang!!!. Co znowu u licha??? Gość każe 
nam wysiadać,  ale  dlaczego???  To nie  może być  miejscowość graniczna,  bo jest  dopiero 
czwarta  rano,  a  na  granicy  mamy być  gdzieś  koło  ósmej.  Okazuje  się,  ze  dotarliśmy do 
Nanningu i mamy tutaj... przesiadkę! O tym nikt nas nie raczył poinformować!!! Zresztą po 
co?  Z  nami  wysiada  również  starszy  gość  i  młoda  dziewczyna,  oni  również  jadą  do 
Wietnamu. Przeładowujemy się do naszego kolejnego autokaru. Brudno w nim nieziemsko. 
Czegokolwiek  człowiek  się  dotknie  jest  w  pyle.  Hmm,  ale  kiedy  my  ruszamy  dalej?  Z 
zawieszonej na autobusie kartki wynika, że odjazd jest zaplanowany na 6 rano. A niech to! 
Idę spać, bo nie wytrzymam tego dłużej, a właściwie mój schorowany organizm. W autokarze 
tym nie ma ani siedzeń, ani łóżek, jest coś, co przypomina fotel w statku kosmicznym. Jak 
zajmuję swoje miejsce to mam wrażenie, że zaraz mnie wystrzelą w kosmos!! A zresztą niech 
robią, co chcą, ja muszę się zdrzemnąć. Naprawdę zaczynam szczerze nienawidzić sypialnych 
autobusów. Kiedy jadę pociągiem przynajmniej mam jakąś pewność na punktualny odjazd i 
przyjazd.  Nikomu  tu  się  nie  śpieszy,  a  na  dodatek  wyskakują  takie  kwiatki,  jak 
niezapowiedziane,  nocne  przesiadki.  Z  drugiej  strony podróż  nie  jest  nudna...  obfituje  w 
ciekawe przeżycia...

22 sierpień
Budzi mnie nagłe poruszenie w autobusie, to Chińczyki ładują się do wnętrza. Zerkam 

na zegarek, no tak dochodzi 6:30 i już pół godziny spóźnienia. Słyszę, jak Renia narzeka. 
Najpierw była  zadowolona  z  miejsca,  które  zajęła  na  tyłach  autobusu,  a  teraz  Chińczyki  
uczynili z niej bagażową i przerzuca dość spore toboły.

Jedziemy... godziny mijają jedna za drugą. Czas się ciągnie niemiłosiernie. Dobrze, że 
za oknem widać nowe rzeczy. Znowu zmienia się krajobraz, coraz więcej bananowców, co 
mnie niezmiernie cieszy, a mijane wsie wyglądają, jak z końca świata. Hmm, bo poniekąd to 



jest koniec świata!!! Patrzę, jak ludzie transportują zwierzęta – kury, kaczki, świnki. Żywe 
podróżują w koszykach.... widzę kaczki przywiązane za nogi do kierownicy roweru. Jedna z 
nich dziobem szoruje po drodze. W jednej z mijanych wsi mamy krótki przystanek. Można 
skorzystać z toalety. Kiedy Renia tam ginie na dłużej, zastanawiamy się czy nie iść jej szukać.

Kiedy dojeżdżamy do jakiejś małej miejscowości, wszyscy obcokrajowcy, którzy jadą 
do  Wietnamu  zostają  przerzuceni  do  innego  autobusu.  Tym  razem  są  w  nim  normalne 
siedzenia.  Autobus  jest  mały  i  ledwie  wszyscy  się  w  nim  mieszczą  poza  tym  jesteśmy 
zawaleni sporą ilością tobołów. Czas jazdy umila nam muzyka, a właściwie videoclipy, które 
są puszczane w telewizorze. 

Do Pingxiangu dojeżdżamy w okolicach południa i jak należy się domyślać zaczyna 
się kolejna zabawa. W końcu dowiaduję się, co mieli na myśli autorzy przewodnika pisząc, że 
na przejście graniczne jeżdżą specjalne taksówki na motorze. Jakoś tego nie mogłam sobie 
wyobrazić.  Teraz, kiedy to zobaczyłam wiem o co chodzi. A jak wygląda taka taksówka? 
Bardzo prosto. Jest to nic innego, jak motor z... przyczepką, która mnie osobiście kojarzy się 
z  miniaturką wozu, jaki jeździł po wielkich preriach Stanów Zjednoczonych.

Rozpoczyna się targowy spektakl związany z wynajmem takiej taksówki. Chińczycy 
żądają  znacznych  pieniędzy  za  przyjemność  odwiezienia  obcokrajowców  na  przejście 
graniczne.  Oprócz nas  jest  jeszcze  sześcioro innych  obcokrajowców. Zacięte  targi  trwają. 
Bierze w nich udział nasza dzielna Renia, bo nikt tak jak ona nie potrafi się targować. Trwa to 
dość sporo czasu, ale w końcu udaje się. Wsiadamy po dwie osoby z bagażami do jednej 
takiej przyczepki i ruszamy. Aśka z Renią znikają nam szybko z horyzontu. Przed nami jakieś 
10  kilometrów  do  granicy.  Z  naszą  ,,pierdziawką”,  jak  nazwałyśmy  z  Karolą  pojazd,  bo 
wydaje właśnie taki odgłos, zaczyna się dziać coś dziwnego, a Chinka będąca za kierownicą 
cały czas się do nas odwraca i uśmiecha.  To nie wróży nic dobrego. Wydaje nam się, że 
jedziemy coraz wolniej i wolniej, a silnik zaraz się zakrztusi. I nie mija dużo czasu, silnik 
zdycha. Musimy złapać sobie nową ,,pierdziawkę”. Udaje się i z całym bagażem przesiadamy 
się  do  nowego  pojazdu.  Która  to  przesiadka  na  dzisiaj???  Sama  się  w  tym  pogubiłam. 
Jedziemy dalej... w mieście praktycznie nie ma żadnego samochodu wszyscy poruszają się 
przy  pomocy  tych  dziwacznych  pojazdów.  Zbliżamy  się  do  granicy.  Kiedy  dojeżdżamy 
wszyscy już tam są, a Aśka z Renią zastanawiają się co myśmy tyle czasu robiły po drodze. 
Jesteśmy na najpopularniejszym przejściu granicznym zwanym Przełączą Przyjaźni. 

Idziemy  na  terminal  chińskiej  odprawy.  Czynności  przebiegają  dość  szybko. 
Uiszczamy opłatę wyjazdową z kraju. Sympatyczna Chinka w okienku pyta nas nawet jak po 
polsku jest ,,dzień dobry”. Dokładnie przeglądają nasze paszporty. Chyba nie często zdarza 
się tutaj jakiś turysta z Polski. Potem bierzemy nasz plecaki i piechotą przemieszczamy się 
kilkaset  metrów do przejścia  z  Wietnamem.  Najpierw przechodzimy przez szlaban,  gdzie 
sprawdzają nam paszporty, potem wchodzimy do wietnamskiego budynku odprawy. Zaczyna 
się stanie w kolejkach. Najpierw w jednym okienku odbieramy deklaracje celne, potem czeka 
na nas drugie okienko, gdzie pieczętują deklaracje, dalej powrót do pierwszego okienka, i 
sprawdzanie  naszych  paszportów.  Panowie  z  okienek  przyglądają  nasze  paszporty  z 
ciekawością. Dokonujemy małego skoku w czasie, bo przestawiamy zegarki o jedną godzinę 
do tyłu i do czasu warszawskiego mamy różnicę tylko pięciu godzin.

Witaj  daleki  Wietnamie!!!  Uff,  ale  co  teraz?  Przed budynkiem nie  ma  nic  oprócz 
wietnamskiego  lasu!  Część  obcokrajowców  już  odjechała.  Dogadujemy  się  z  dwojgiem 
turystów, którzy jechali  z nami do granicy,  okazuje się że starszy gość jest  z Australii,  a 
dziewczyna  z  Irlandii.  Wynajmujemy  po  długich  targach  dwie  taksówki,  które  mają  nas 
zawieźć do Hanoi – stolicy Wietnamu. Jednak to za piękne żeby mogło być prawdziwe, bo 
wkrótce okazuje się, że stajemy na stacji benzynowej, gdzie wyładowują nas z taksówek i 
wciskają do busa. Zdzierstwo i to za osiem dolarów! Właściciel busa dopycha bagaże i nas na 
docisk.  Potem  jedzie  jak  opętany  jakąś  szaleńczą  siłą  i  oczywiście  przeraźliwie  trąbi. 



Jesteśmy w pierwszej miejscowości w Wietnamie – Dong – Dang. Co chwilę zatrzymujemy 
się dopychając do busa coraz więcej pudeł i pudełek oraz innych chętnych do jazdy. Krążymy 
i krążymy po mieście,  a ja mam wrażenie,  że nigdy to się nie skończy.  Jedna rzecz mnie 
cieszy, to, że zginęły chińskie krzaki, bo Wietnamczycy używają normalnych liter. Fakt, że i 
tak nic nie rozumiemy z tego, co jest napisane, ale literki, to literki. W końcu wyjeżdżamy z 
miasta. 

Dziewczyny  ze  zmęczenia  zasypiają,  a  ja  się  wyspałam  więc  podziwiam  nowe 
krajobrazy za oknem.  Ilość drzew bananowych jest  oszałamiająca,  pola  ryżu ciągnące  się 
donikąd, a wśród nich pracujący ludzie. Jedna rzecz zaskakuje mnie niezmiernie, bo pośród 
pól  ryżowych  stoją  groby.  Czasem  pojedyncze,  czasem  kilka  razem.  Chyba  już  zawsze 
Wietnam będzie dla mnie krajem, gdzie ludzie śpią pośród pól ryżowych... Dziewczyny śpią, 
więc nie ma co robić i  myślę.  Myślę o tych grobach. To jest niezwykła sprawa. Jeśli tak 
przyjrzeć  się  temu,  to  można  zauważyć  niesamowity  związek  człowieka  z  przyrodą. 
Wietnamczyk,  żyje  tutaj  dzięki  ryżowi,  który jest  podstawą wyżywienia.  Gdyby nie  było 
ryżu, nie byłoby tutaj  ludzi. Ryż rośnie, ale człowiek cały czas musi go doglądać, robi to 
przez całe życie. Poświęca je uprawie ryżu. Człowiek tutaj rodzi się dzięki ryżowi, całe życie 
jemu  poświęca,  a  kiedy  umiera  jest  chowany  na  swoim  polu,  zamienia  się  w  materię 
mineralną, z której korzysta rosnący ryż... Historia zatacza niesamowitą pętlę, bo ryż znowu 
rośnie, inny człowiek się rodzi, całe życie go uprawia, umiera i zasypia pośród pola...

Patrzę dalej, bo widzę coraz więcej moich ulubionych zwierząt – bawołów wodnych, 
które pasą się, przechadzając się ścieżkami poprowadzonymi pomiędzy poletkami ryżu.

Tuż przed stolicą dziewczyny w końcu się budzą i możemy trochę pokomentować, to 
co widzimy. Nasza rozmowa i tak skupia się na Wietnamczyku, który siedzi przed nami, bo 
jego paznokieć jest rekordowej jak dla nas długości. Szacujemy, że ma jakieś 3 centymetry!!! 
Straszne!

Dojeżdżamy  do  przedmieść  Hanoi.  Ależ  różni  się  to  od  tego,  co  widzieliśmy  w 
Pekinie. Nie ma tu żadnych wieżowców, a tym bardziej budowli niczym z XXII wieku. Domy 
są w stylu kolonialnym, a co najciekawsze wyglądają niczym wąskie kiszki. Na szerokość 
takiego budynku przypada tylko jedno pomieszczenie, ale taka budowla ma wtedy jakieś 4-5 
pięter. Poza tym pięknie pomalowana jest tylko ściana frontowa, a ściany boczne są tylko 
otynkowane.  Dlaczego?  Z  prostej  przyczyny,  pomiędzy  dwoma  takimi  kiszkami  można 
wybudować kolejną, więc nie opłaca się tego malować. Gdy wjeżdżamy do miasta wybucha 
mała awantura,  która jest uwerturą do następnej. Kierowca chce nas wysadzić byle  gdzie. 
Australijczyk  wkurza  się  i  ostatecznie  wiozą  nas  w  odpowiednie  miejsce.  Tutaj  z  kolei 
dochodzi do kolejnej już większej afery, bo kiedy chcemy płacić, gość nie chce dolarów tylko 
wietnamskie  dongi.  Tym razem Aśka denerwuje  się  i  to  nie  na  żarty.  Mówi,  że  jak  ten  
kierowca nie chce pieniędzy, to nie dostanie nic. Ostatecznie jednak je bierze.

Żegnamy się z Australijczykiem, który odjeżdża gdzieś taksówką, a my z Irlandką 
idziemy do hotelu, który okazuje się dla nas trochę za drogi. Jednak mamy szczęście i jak 
spod ziemi pojawia się sympatyczny Wietnamczyk, który prowadzi nas do tańszego hotelu. 
Znajdujemy się w starej dzielnicy francuskiej. W dodatku obsługa hotelu jest bardzo miła i 
wszystko  może  nam  załatwić  poczynając  od  wymiany  pieniędzy  do  zorganizowanych 
wycieczek. Trafiamy do pokoju znajdującego się na ostatnim - czwartym piętrze. Szerokość 
budynku  jakieś  4  metry.  Całkiem  przyjemnie,  jest  nawet  klimatyzacja  i  taras,  z  którego 
roztacza się widok na stolicę. Widok nie jest imponujący, bo widać praktycznie same domy – 
kiszki z tarasami podobnymi do naszego i na dodatek zagraconymi. Renia w szybkim tempie 
dokonuje olinowania naszego tarasu sznurkiem na pranie.

Stolica zaskakuje nas swoją innością. Życie toczy się tutaj na chodniku. Przez ulicę 
ciężko jest przejść, bo porusza się po niej niezliczona ilość skuterów. Ma się wrażenie, że 
zostanie się za chwilę przejechanym, ale widać, iż Wietnamczycy są dobrymi kierowcami. 



Trzeba wykonać niezły slalom pośród skuterów przechodząc przez ulicę. Tak w ogóle to ktoś, 
kto porusza się piechotą ma ciężki orzech do zgryzienia, bo zazwyczaj idzie nie chodnikiem 
tylko  poboczem  ulicy.  Dlaczego  nie  chodnikiem?  Już  wyjaśniam.  Jak  wcześniej 
wspomniałam  na  chodniku  toczy  się  normalne  życie.  Tutaj  siedzą  ludzie,  gotują,  jedzą, 
rozmawiają,  a część chodnika jest  zastawiona niezliczoną ilością skuterów. Tak więc jeśli 
idzie  się  chodnikiem,  to  trzeba  również  i  tu  robić  slalom.  Najwygodniej  jest  jednak 
poruszanie się obok chodnika, już po ulicy, ale trzeba uważać na jadące skutery...

Pierwszy rzut oka na miasto wprowadza nas w dobry nastrój. Dlatego też Karola i ja 
trafiamy wieczorkiem do kawiarenki internetowej. Internet nie ma tutaj porównania do Chin. 
Aż przyjemnie wysłać kilka wiadomości. Jest to teraz jedyne źródło skąd możemy wysyłać 
wiadomości do domu. Nasze komórki są tutaj niestety bezużyteczne -  nie mamy zasięgu.

Cóż to był za dzień... jutro będziemy zwiedzać Hanoi, a teraz spać, bo zmęczenie daje 
się we znaki, zwłaszcza te siedem przesiadek na trasie Guilin – Hanoi...

23 sierpień
Wstajemy wyspane koło ósmej rano. Po śniadaniu pierwszą rzeczą jaką robimy,  to 

zaopatrujemy się w porządne plany miasta i ruszamy zwiedzać. Ale zanim zobaczymy stolicę 
kraju najpierw kilka słów o samym Wietnamie, czyli o ,,Nuoc Cong hoa Xa hoi Chu nghia 
Viet Nam”.

Kraj zamieszkuje około 79 milionów mieszkańców. Skład etniczny:  Wietnamczycy 
(87,1%), Chińczycy (1,7%), Tajowie (1,5%), Khmerowie (1,4%), Muongowie (1,3%) oraz 
ludy Miao i Yao. Wyznania: buddyści (67%), taoiści (7%), katolicy (7%), muzułmanie (1%).

70%  powierzchni  zajmują  wyżyny  i  góry,  m.in.:  Góry  Annamskie  o  wysokości 
sięgającej  powyżej  2500 m n.p.m.,  przechodzące  ku południu w rozległy płaskowyż  oraz 
wyżyna Viet Bac (przedłużenie rozległej Wyżyny Junnańsko-Kuejczouskiej). Przy granicy z 
Laosem i Chinami rozciągają się góry Hoang Lien Son, z najwyższym szczytem kraju - Fan 
Si Pan (3143 m n.p.m.). Niziny występują jedynie w dolinach Rzeki Czerwonej i Mekongu 
oraz wzdłuż wybrzeża Morza Południowochińskiego.

Klimat  od  zwrotnikowego  monsunowego  na  północy  do  podrównikowego  na 
południu. Podczas letniego okresu monsunowego, trwającego od maja do października, notuje 
się wysokie temperatury powietrza i znaczną sumę opadów. Okres zimowy jest chłodniejszy i 
bardziej suchy. Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy kraju wynoszą: w 
styczniu 17°C i 20 mm, w lipcu 29°C i 302 mm.

I trochę historii tego kraju...
 Od  I  do  VI  wieku,  południe  dzisiejszego  Wietnamu  było  częścią  indyjskiego 

królestwa Funan. Hinduistyczne królestwo Czampa, w okolicach dzisiejszego Danang, pod 
koniec II wieku rozprzestrzeniło się na południe, aż po dzisiejsze Nha Trang i przetrwało do 
VIII wieku. Pierwsze państwo wietnamskie, Van Lang, zostało zajęte przez sąsiednie państwo 
Tay Au, które utworzyło królestwo Au Lac, podbite w III w. p.n.e. przez Chiny. Od X w. pod 
rządami  dynastii  narodowych.  Na  przełomie  XVI  i  XVII  w.  Wietnam został  podzielony 
między  2  rody:  Trinh  (na  północy)  i  Nguyen  (na  południu),  przeciwko  którym  w  1701 
wybuchło  powstanie  Taysonów.  W  XVIII  w.  wyodrębniły  się  dwa  oddzielne  państwa 
wietnamskie, Tonkin (na północy) i Kochinchina (na południu), co umożliwiło Francji w roku 
1852  interwencję  i  ekspansję  w  regionie.  W latach  1858-1867  została  przez  nią  podbita 
Kochinchina, a w roku 1883 protektoratem francuskim objęte zostały Annam i Tonkin. W 
1887 roku z połączenia francuskich posiadłości w Wietnamie, Laosie i Kambodży powstały 
Indochiny Francuskie.

Przez cały okres panowania francuskiego w Wietnamie rozwijały się ruchy narodowe i 
rewolucyjne,  często  na  podłożu  religijnym.  Po  I  wojnie  światowej  nasilił  się  ruch 
wyzwoleńczy. Po upadku Francji w 1940, rząd Vichy oddał Indochiny Japończykom, którzy 



utworzyli państwo rządzone przez cesarza Annamu Bao Dai, który w kwietniu 1945 ogłosił 
niepodległość. Po kapitulacji Japonii (2 września 1945) rozwinął się w Wietnamie zbrojny 
ruch  partyzancki  kierowany  przez  Viet  –  Minh,  któremu  przewodził  przywódca 
Komunistycznej Partii Indochin, Nguyen Tat Thanh, występujący od 1943 pod pseudonimem 
Ho Szi Min.

Wojna francusko-wietnamska
W roku 1945 w Hanoi Viet-Minh proklamował powstanie Demokratycznej Republiki 

Wietnamu,  której  nie  zaakceptowali  Francuzi.  Dlatego  też  w roku 1946 wybuchła  wojna 
francusko-wietnamska, po czym, w 1948 roku Francja proklamowała Państwo Wietnamskie z 
byłym  cesarzem  Bao  Daiem  na  czele.  Wojna  zakończyła  się  w  roku  1954  kapitulacją 
francuskiej  twierdzy  Dien  Bien  Phu.  W  tym  samym  roku  w  Genewie,  podpisano 
porozumienie  pokojowe  dzielące  Wietnam  wzdłuż  17  równoleżnika.  Już  po  podpisaniu 
układów  genewskich,  w  północnym  Wietnamie  ustanowiono  rządy  komunistyczne. 
Zapowiadane  wybory  powszechne  nie  odbyły  się,  natomiast  na  południu  rozpisano 
referendum,  w  wyniku  którego  ogłoszono  powstanie  niezależnej  Republiki  Wietnamu  ze 
stolicą w Sajgonie.

Wojna wietnamska
Urząd  prezydenta  objął  Ngo  Dinh  Diem.  Nowe  państwo  otrzymało  pomoc 

gospodarczą  i  wojskową od  USA.  W opozycji  do  antykomunistycznego  rządu  Republiki 
Wietnamu  wystąpili  byli  członkowie  Viet-Minh,  tworząc  zbrojne  oddziały  partyzanckie 
Vietcongu  (wietnamscy  komuniści),  wspierane  przez  ,,północny  Wietnam”,  jak  również 
doradców i sprzęt wojskowy z ZSRR. W 1960 roku powstał, kierowany przez komunistów, 
Narodowy Front Wyzwolenia Wietnamu Południowego, dążący do zjednoczenia Wietnamu, 
którego siłą zbrojną były oddziały Vietcongu. W roku 1961 do trwającej wojny obu państw 
wietnamskich  włączyły  się  USA,  które  zaangażowały  duże  siły  wojskowe  po  stronie 
Republiki Wietnamu. W 1963 roku poparły wojskowy zamach stanu, który obalił Ngo Dinh 
Diema.  Zginął  on  podczas  zamachu.  Od  roku  1964  lotnictwo  USA  prowadziło 
bombardowania baz Vietcongu. 

Interwencja USA nie powstrzymała  ataków Vietcongu w Republice Wietnamu i w 
roku  1969  na  ziemiach  zajętych  przez  komunistów  proklamowano  powstanie  Republiki 
Wietnamu Południowego.  W roku 1969 pod naciskiem międzynarodowej  i  amerykańskiej 
opinii publicznej, USA podjęły rokowania z rządem w Hanoi. W 1973 roku strony konfliktu 
(USA,  Demokratyczna  Republika  Wietnamu,  Republika  Wietnamu  i  Vietcong)  podpisały 
układy paryskie o zakończeniu wojny i przywróceniu pokoju w Wietnamie.
Po  wycofaniu  wojsk  USA  siły  komunistyczne  wznowiły  walki.  30  kwietnia  1975  upadł 
Sajgon, prezydent Nguyen Van Thieu złożył urząd i wyjechał z kraju, generał Duong Van 
Minh ogłosił bezwarunkową kapitulację Republiki Wietnamu.

W wyniku  trwających  trzy  dekady  wojen  zginęło  2  mln  Wietnamczyków,  4  mln 
zostało okaleczonych  lub rannych,  57% ludności kraju pozostało bez dachu nad głową, a 
większość ziem uprawnych została zdewastowana. W roku 1976 Republika Wietnamu została 
formalnie  przyłączona  do  Demokratycznej  Republiki  Wietnamu,  w  tym  samym  roku 
zmieniono nazwę kraju na Socjalistyczna Republika Wietnamu.

Właśnie tak wygląda burzliwa historia kraju, a jaka jest stolica?
Hanoi – (Há Nôi) położone w północnej części kraju, nad Czerwoną Rzeką . Siedziba 

władz państwowych, miasto przemysłowe, handlowe, główny ośrodek naukowy, kulturalny i 
turystyczny kraju. W aglomeracji Hanoi zamieszkuje ponad 2 miliony Wietnamczyków.

Centrum  miasta  zyskało  swój  kształt  urbanistyczny  na  przełomie  XIX  i  XX  w. 
Znajdujące  się  tutaj  dzielnice  charakteryzuje  niska,  luźna  zabudowa.  W  części  miasta 
zwanej  ,,36  starych  ulic”,  która  przylega  do  rynku  Dong  Suan,  zabudowa  jest  bardziej 
zagęszczona, brak zieleni, stare i ciasne uliczki tworzą wielki labirynt.



Z planem stolicy w ręku snujemy się po wąskich, zatłoczonych i głośnych uliczkach. 
Pokonywanie przez nas Hanoi piechotą należy do nie lada wyczynu. Kierujemy się w stronę 
jeziora Hoan Kiem znajdującego się w mieście. Jak dla mnie jest to ewenement, bo do tej nie 
widziałam,  żeby  w  jednym  mieście,  na  dodatek  w  stolicy  znajdowało  się  tyle  jezior.  W 
każdym razie na środku tego jeziora znajduje się mała wyspa ze świątynią buddyjską. W tym 
miejscu  dopada  nas  Wietnamka  sprzedająca  Wietnamskie  słomiane  kapelusze.  Długo  się 
opieram  kupieniu,  bo  przecież  przed  nami  jeszcze  tyle  drogi,  jak  będziemy  to  wieźć? 
Ostatecznie  mamy pięć  wietnamskich  kapeluszy,  a  dziewczyny  dodatkowo kupują  3 a  la 
safari. Szczerze mówiąc nie wiem, co zamierzają z nimi robić po powrocie do Polski. 

Świątynia, podobnie jak w Chinach pełna jest zwiedzających i oczywiście znowu czuć 
charakterystyczny zapach kadzideł. Tego nie można z niczym pomylić.

Potem idziemy do kolejnego parku z jeziorem Bay Man, gdzie w cieniu palm siadamy 
sobie,  aby spróbować wietnamskiego piwa.  Muszę powiedzieć,  że  jest  niczego sobie,  ale 
butelki oczywiście o pojemności 0,64 litra, co po wypiciu całości i przy temperaturze gdzieś 
koło  40  stopni  przyprawia  o  całkiem  spory  zawrót  głowy.  Sam  park  jest  interesujący,  
zwłaszcza  dla  mnie,  gdyż  gdzie  się  nie  obejrzę  widzę  coraz  to  nowsze  gatunki  palm. 
Najchętniej  nigdzie  bym  stąd  się  nie  ruszała  tylko  została  dłużej  i  każdą  uwieczniła  na 
fotografii.

Po  opuszczeniu  parku  idąc  małą  uliczką  dostrzegamy  sklepik,  w  którym  można 
zaopatrzyć się w wódkę z kobrą lub inną gadzinką. Bardzo nam się to podoba i... kupujemy.  
Jestem zadowolona, bo w mojej butelce jest piękna kobra, która jakby tego było mało trzyma 
w pysku inną, zieloną żmiję. Ciekawe czy spodoba się to w domu?

Wracamy  do  hotelu  na  obiad.  Najpierw  zostawiamy  wszystkie  rzeczy,  które 
kupiłyśmy, a potem udajemy się do uprzednio upatrzonej, małej restauracyjki mieszczącej się 
na drugiej stronie uliczki. Na pierwszy wietnamski obiad postanawiamy zmówić: wołowinę z 
grzybami, kurczaka, bo jakżeby inaczej, smażone kabaczki z cebulą i kalafiorem oraz sałatkę 
z ogórków i pomidorów. W końcu wiem, co jemy i potrafimy to nazwać. Oczywiście do 
obiadu obowiązkowo herbata,  która mnie osobiście nie przypada do gustu, bo pozostawia 
bardzo gorzki posmak. Wszystko to jest bardzo tanie, a na jedną osobę za taki obiad wychodzi 
tylko jeden dolar. 

Restauracyjka bardzo nam się podoba, bo w tym samym pomieszczeniu wszystkie 
potrawy są  przygotowywane,  więc  możemy zobaczyć,  jak robi  się  nasz  obiad.  Poza  tym 
widać, że jest to rodzinny interes, bo w czasie kiedy my jemy do dużego stołu siada cała 
rodzina tej knajpki i również zabiera się za jedzenie obiadu.

Po  obiedzie  idziemy  nad  jezioro  Tay,  które  dla  mnie  w  ogóle  jest  już  czymś 
niesamowitym,  bo  jest  ogromne!!!  A  dlaczego  tam  idziemy?  Renia  kupując  pocztówki 
zobaczyła młyn wodny i chciała bardzo go zwiedzić, a przeglądając plan miasta dostrzegła w 
okolicach jeziora sygnaturkę  koła wodnego.  Renia oczywiście  zapewnia  że jest  to blisko. 
Nam jednak tak się nie wydaje. Stoimy nad jeziorem i dyskutujemy iść tam czy nie, bo wg 
planu w jedną stronę jest dobre 6 kilometrów. Nasze zawzięte dyskusje przerywa nam dwóch 
rikszarzy, którzy proponują nam przejazd wokół jeziora (przy okazji okazuje się, że jest to 15 
kilometrów!!!) za trzy dolary od osoby. Nie jest to drogo, wiec decydujemy się skorzystać. 
Wsiadamy do rikszy po dwie – ja z Renią, Karola z Aśką i jedziemy. Rikszarze pedałują, a 
nie  jest  im  łatwo.  Wiozą  nas  w  stronę  ,,koła  wodnego”,  bo  Renia  pokazała  im  co  chce 
zobaczyć. Jedziemy sobie różnymi małymi uliczkami, mając okazję przyjrzeć się ludziom i 
prowadzonemu przez nich życiu na ulicy. Teraz wcale się nie dziwię dlaczego Azjaci są tacy 
otwarci, bo przecież całe życie spędzają razem na chodniku przed swoim domem. Polacy są 
inni, ale co można na to poradzić jeżeli wolą zamykać się w swoich czterech ścianach, a duża 
część z nich nie zna nawet swoich sąsiadów. 



Hmm, nagle dostrzegamy z Renią jej ,,koło wodne”, które okazuje się nim nie być!!! 
Sygnaturka na planie miasta nie oznaczała żadnego koła wodnego tylko... wesołe miasteczko 
z  ogromną  karuzelą  w  kształcie  koła...  Wszystkie  zaczynamy  śmiać  się  z  tego  ,,koła 
wodnego”, ale cóż trzeba tam dojechać i dać wytchnąć naszym niestrudzonym rikszarzom. 
Zapewne musieli się dziwić, dokąd chcemy jechać.  Renia jest po prostu nie do pobicia w 
swoich pomysłach. Zatrzymujemy się na chwilkę, żeby coś wypić i... aby Renia mogła sobie 
zrobić pamiątkowe zdjęcie z ,,kołem wodnym”. Potem jedziemy dalej. Droga prowadzi już 
przedmieściami  miasta,  wszędzie  oczywiście  domy –  kiszki.  Na  tych  obrzeżach  pasą  się 
krowy. Tak się zastanawiam, jakby to było gdyby tak w Warszawie pasły się krówki. Już 
wyobrażam sobie ten widok.  

Rikszarze  wiozą  nas  jeszcze  do  jednej  świątyni  buddyjskiej,  która  w promieniach 
zachodzącego słońca i wśród szpaleru palm ma w sobie coś tajemniczego.

W końcu nasza rikszowa wycieczka dobiega końca, żegnamy się z przewoźnikami i 
udajemy się na handlowe uliczki Hanoi w pobliżu naszego hotelu. Zapada szybko zmrok, tak 
więc tułamy się nimi przy świetle padającym ze sklepików i oczywiście dokonujemy małych 
zakupów, zaopatrując się w wódkę ryżową. 

W hotelu załatwiamy wycieczkę na jutro nad Zatokę Halong i udajemy się spać, bo 
jutro czeka nas pobudka o szóstej rano...
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Noc...  Aśka nie może spać,  Renię wkurza świecący w pełni księżyc  każe zasłonić 

okna. Śmiać mi się chce, bo sama tego nie zrobi. Hmm, księżyc w pełni może Renia dzisiaj 
będzie lunatykować, albo coś w tym rodzaju? Jakby tego było mało okoliczne koty drą się w 
niebogłosy.  Ale  jak!  Spać  nie  można,  bo  co  chwilę  słychać  straszliwie  rozdzierające 
miauknięcia.  Jeden  kot  najwyraźniej  znajduje  się  gdzieś  w  okolicach  naszego  okna,  bo 
właśnie  jego  słychać  najbardziej.  Mam  nadzieję,  że  w  końcu  pójdzie  się  drzeć  w  inne 
miejsce.

Wstajemy z wielkim trudem koło szóstej rano, bo czeka na nas wycieczka nad Zatokę 
Halong. W recepcji naszego hotelu załatwiamy wycieczki na kolejne dwa dni oraz bilety na 
pociąg z Hanoi do Lao Cai. Godzinę później pod hotel podjeżdża po nas bus, który zbiera 
turystów z różnych hoteli, po czym wszyscy trafiają do jednego autokaru. Bardzo sprytnie 
jest to wymyślone, aby kilka takich busów pozbierało turystów, a potem razem jadą jednym 
autokarem. Mieszanka turystów w autokarze dość barwna, ale najwięcej oczywiście Niemców 
i Amerykanów. 

Po drodze zatrzymujemy się w specjalnym centrum pamiątkowym dla zagranicznych 
turystów,  albo  należałoby  powiedzieć  dla  bogatych  turystów.  Nas  na  nic  tam  nie  stać. 
Możemy sobie tylko pooglądać. Przed halą stoi już kilka podobnych, jak nasz autokarów i co 
chwilę  przyjeżdża  kolejny.  Centrum  to  jest  ogromnym  warsztatem  tkackim,  w  którym 
powstają wyszywane obrazy. Wykonują je osoby niedowidzące, lub niedosłyszące. Każdy kto 
coś w tym centrum kupi idzie właśnie na ten cel. Młode dziewczyny siedzą przy stołach i 
wyszywają.  Każdy  może  podejść  i  zobaczyć,  jak  dany  obraz  powstaje.  Oprócz  takich 
wyszywanek na płótnie, które są naprawdę bardzo ładne można kupić wiele innych pamiątek, 
których ceny są zabójcze.

Nie mając, co robić kupujemy sobie wielkie kokosy i dla ochłody wypijamy mleczko 
kokosowe. Na zewnątrz panuje gorąc niczym w piecu hutniczym.

W końcu wsiadamy do naszego autokaru i jedziemy w stronę Zatoki Halong. Znowu 
za oknem widzę przy drodze moje  uwielbiane  bawoły wodne,  które tym razem siedzą w 
wodzie i tylko głowy wystają im nad powierzchnią.

Jadąc  dość  wertepiastymi  drogami  docieramy  do  miasta  Halong  położonego  nad 
zatoka o tej samej nazwie. Zanim pojedziemy nad sama zatokę udajemy się na obiad. W menu 



dzisiaj mamy owoce morza. Sama jestem ciekawa, co też będziemy takiego jadły. Zasiadamy 
do stołów i zaczynają wjeżdżać różne potrawy: krewetki w cieście, klopsiki niewiadomego 
pochodzenia, wołowina w sałatce, albo coś co ją przypomina,  sałatka z glonów, oraz inne 
mniej  lub  bardziej  rozpoznawalne  sałatki  warzywne.  Mnie  smakują  bardzo  krewetki  w 
cieście... hihi, tylko trzeba im odgryzać małe płetewki, bo upiekli je razem z nimi. Aśka, to 
już nie chce jeść nic innego, jak tylko krewetki.

Po pysznym obiedzie jedziemy nad Zatokę Halong. Wspaniała zatoka Halong razem z 
trzema tysiącami wysp, wynurzającymi się z czystych, szmaragdowych wód zatoki Tonkin, 
jest  jednym  z  wietnamskich  cudów  natury.  Na  tych  małych  wysepkach  można  znaleźć 
niezliczone ilości  plaż i  grot,  stworzonych przez wiatr  i  fale.  Najbardziej  imponująca  jest 
grota Hang Dau Go - olbrzymia jaskinia, złożona z trzech sal. 
Nazwa Ha Long oznacza ,,tam, gdzie smok zanurzył się w morzu” i odwołuje się do legendy 
o smoku,  który  stworzyć  miał  zatokę  i  wyspy machnięciami  swojego ogona.  Istnieje  już 
nawet współczesny potwór - równie legendarny Tarasque, który ponoć nawiedza ten rejon. 

Głównym miastem w tym rejonie jest Halong, który składa się z dwóch części, jednej 
położonej  na  kontynencie  i  drugiej  -  na  pobliskiej  wyspie.  Halong  Zachodni,  leżący  na 
wyspie, jest bardziej malowniczy. 

Dojeżdżamy do portu. Tutaj cała wycieczka zostaje podzielona na grupy, gdyż część z 
wycieczkowiczów przyjechała tutaj  na wycieczkę  jednodniową, a  inna na dwudniową lub 
nawet  trzydniową.  My  dostajemy  swojego  pilota,  który  prowadzi  nas  na  stateczek 
wycieczkowy.  Zajmujemy  miejsca  na  krzesłach  znajdujących  się  na  pokładzie  statku. 
Odpływamy z portu...  widoki prześliczne.  Widać małe  wyspy i  sterczące  z wody pagóry, 
podobne do tych z Yangshuo. Sielanka... siedzimy na pokładzie, upał niesamowity,  ale dla 
nas nie straszny, nawet się opalamy. W końcu dopływamy do jednego z ogromnych pagórów 
i zatrzymujemy się na zwiedzanie ogromnej jaskini. Jest przepiękna. W życiu nie widziałam 
większej jaskinie.  Całe jej  wnętrze jest podświetlone kolorowymi światłami,  co nadaje jej 
niesamowitego  uroku.  Gdziekolwiek  się  obejrzę  widzę  nacieki  –  stalaktyty,  stalagmity, 
draperie o najróżniejszych kształtach.  Trasa w jaskini prowadzi najbardziej  wymyślnymi  i 
krętymi  ścieżkami  i  schodkami,  raz  w górę  to  znów w dół.  Najchętniej  zostałabym tutaj 
dłużej, ale muszę pędzić za wycieczką, bo i tak już straciłam wszystkich z oczu. Po wyjściu 
udaję się do drugiej jaskini. Ta z kolei nie jest już taka piękna, jak poprzednia, ale zachowała 
swoją surowość. Nie ma w niej kolorowych świateł, ale też coś w sobie ma. Cały czas robię  
fotki, ale zastanawiam się co z nich w tych ciemnościach wyjdzie.

Po zwiedzaniu wracamy na nasz statek i płyniemy dalej wśród sterczących pagórów. 
Trafiamy do rybackiej wioski na wodzie. Łódki – domki z całym dobytkiem łącznie nawet z 
psami, zajmują mała zatoczkę pomiędzy pagórami. Tutaj przesiadamy się na małą łódź, za 
którą trzeba osobno zapłacić. Korzystamy z tej okazji, bo pieniądze za taką małą wycieczkę 
po okolicy przeznaczone są dla dzieci,  które mieszkają w tej wodnej wiosce i uczą się w 
szkole. Miejscowi obsługują te łódki i zabierają nas do jednego pagóra, w którym znajduje się 
brama w skale, przepływamy przez nią i nagle trafiamy to cudownej laguny. Otoczona jest 
ona ze wszystkich stron skałami, jedyny otwór łączący ja z zatoką to właśnie mała brama w 
skale. Jest cudownie, spokojna woda, i niesamowite echo, które odbija się od pionowych skał. 
Aśka i Renia postanawiają się wykąpać i wskakują do wody. Jest bardzo słona, zresztą nie ma 
się co dziwić przecież to wody zatoki morskiej. Aśka zapomina zdjąć zegarek i wynurzając 
się po swoim skoku każe nam go zabrać, żeby go wysuszyć, to może będzie działał. Wszyscy 
siedzący  na  łódce  śmieją   się  z  dziewczyn,  ale  one  są  bardzo  zadowolone.  Ja  wolę  nie 
ryzykować, bo tam jest głęboko... Po kąpieli wracamy na statek.

W drodze  powrotnej  dalej  siedzimy  i  smażymy  się  na  słonecznym  pokładzie.  W 
pewnej  chwili  pojawia się handlarka,  która rozkłada swój malutki  kramik z biżuterią.  Jak 



można się domyślić cztery dziewczyny i biżuteria, to musi się to skończyć niebezpiecznie. I w 
rzeczywistości tak jest, bo po długich targach kupujemy pięć bransoletek z pereł i pierścionek. 

Po przypłynięciu do portu wracamy do Hanoi, tym razem busem. Teraz dopiero widać 
jak bardzo jesteśmy opalone.  Kiedy dojeżdżamy do Hanoi okazuje się,  że nie zostaniemy 
odwiezione do naszego hotelu, gdyż jest już późno i o tej godzinie busy nie mogą wjeżdżać 
do starej, francuskiej części miasta. Musimy iść piechotą, ale całe szczęście okazuje się, że 
mamy  niedaleko  i  spacerek  jest  nawet  wskazany.  Spacerek  ten  kończy  się  wejściem do 
małego sklepiku, w którym Renia i ja kupujemy małe wietnamskie serwisy do kawy. Aśka 
mnie  do tego namawia  mimo moich szczerych obaw i protestów. Zostaję jednak do tego 
przekonana i przez dalsza drogę zastanawiam się jak to zrobić, aby serwis dotarł do domu w 
całości, a nie w skorupkach.

Docieramy do hotelu. Muszę jeszcze tutaj o czymś napisać, bo zauważyłam pewną 
ciekawą rzecz w Wietnamie. Tutaj nawet w hotelach znajdują się małe ołtarzyki. W naszym 
hotelu jeden z takich ołtarzyków znajduje się na korytarzyku przed naszym pokojem. Renia 
nawet widziała, jak ktoś tam o poranku się modlił i oczywiście zapalał kadzidełka. 

Jesteśmy dość zmęczone... idziemy spać, bo jutro znowu musimy wstać o szóstej rano, 
gdyż mamy kolejną wycieczkę, tym razem do Perfumowanej Pagody.
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Jaki  to  dziś  dzień  mamy?  To  tak  dla  przypomnienia.  Według  mojego  rozeznania 

dzisiaj  jest  niedziela.  Kolejna pobudka o 6 rano. Celem dzisiejszej wycieczki  jest  coś, co 
nazywa się Perfumowaną Pagodą. Opuszczamy podobnie jak wczoraj nasz hotel busem, ale 
tym razem już nas  nie  przerzucają  do autokaru.  Jedziemy gdzieś  w bliżej  nieokreślonym 
kierunku. W hotelu nie potrafili nam pokazać na mapie, gdzie to dokładnie jest. Przebijamy 
się busem przez stolicę zatłoczoną chmarą brzęczących ,,owadów”. Jedziemy środkiem ulicy, 
a obok nas potoki skuterów. Co ciekawe jada nimi całe rodziny, po cztery,  nawet po pięć 
osób!!! Kto by się mógł spodziewać, że skuter może być tak pakowny? Zresztą w Wietnamie 
skuter to poważny środek transportu nie tylko ludzi, ale i całego dobytku. Można przewozić 
turystów, meble (!!!), a nawet całe stosy ozdobnych dzbanów. Skuter jest wielozadaniowy i 
można go kupić za jedyne 100 dolarów! Tak więc nie  ma co się  dziwić,  ze ludzie  wolą 
skutery niż samochody.

Znowu mijamy pola, wśród których stoją groby ludzi. Ciągną się i ciągną... a pośród 
tego, pracujący Wietnamczycy, bawoły wodne... Jadę tak sobie patrząc przez okno i w pewnej 
chwili widzę grupkę dzieci, która urządziła sobie wśród grobów plac do gry w piłkę...

Busem jedziemy ze dwie godziny, po czym dojeżdżamy do małej przystani nad rzeką i 
wsiadamy do metalowych łódek po cztery osoby. Łódki przypominają mi coś w rodzaju balii. 
Mamy też  panią,  która  wiosłuje...  współczuję  jej.  Taki  upał,  a  musi  wiosłować  łodzią  z 
turystami, którym zachciało się wycieczki. Całe szczęście, że płyniemy z prądem rzeki. Hmm, 
ale z drugiej strony potem trzeba będzie wrócić.

Wypływamy kilkoma baliami po drodze mijamy przepiękne górskie krajobrazy na tle, 
których zielenią się rosnące wzdłuż rzeki szpalery drzew bananowych. Poza tym miejscowa 
ludność  łowi  ,,coś”  w  rzece  zastawionymi  specjalnymi  koszami.  Co  chwilę  jakiś 
Wietnamczyk siedzący w swojej łódce wyciąga koszyk z dna rzeki. Nie wiem, co tam jest,  
może  ślimaki?  Nie  mam  pojęcia.  Płyniemy  sobie  zachwycając  się  otoczeniem.  Obok 
bananowców znajdują się kolejne pola ryżu, a w nich pracują ludzie. Co jakiś czas  z poletka 
wychyla się Wietnamczyk wygarniając rękoma szlam. Teraz myślę sobie, iż polscy rolnicy to 
mają dobrze. Nie muszą cały czas spędzać na polu ryżowym, które jest w wodzie...

Razem  z  innymi  obcokrajowcami  i  pilotem  płyniemy  baliami  przez  godzinę  i 
docieramy do miejsca, z którego czeka nas wspinaczka do jaskini. Idziemy i idziemy, a pot 
leje  się  z  nas,  tak  jakby ktoś  inny polewał  cały  czas  wiadrami  wody.  Zawsze  myślałam 



oglądając filmy kręcone, w dalekich gorących krajach, że to, iż ludzie są tak spoceni to trochę 
pomoc scenarzystów. A to jednak guzik prawda. Nigdy nie czułam tego, co teraz. Mogę stać i 
nic nie robić, a czuję jak wszystko po mnie spływa. Niesamowite! Zastanawiam się kiedy 
będziemy  mogły  zacząć  wyżymać  koszulki.  Jednak  nasz  trud  zostaje  wynagrodzony  i 
docieramy do Perfumowanej Jaskini, która jest świątynią. Dlaczego perfumowanej? Jak mówi 
nasz  pilot jej nazwa wywodzi się od legendy która opowiada o tym, iż mieszkał w niej kiedyś 
Budda. Kiedy Budda zmarł, to jego ciało wydzielało pachnącą woń...

Jaskinia  jest  ogromna,  a  wewnątrz  znajdują  się  ołtarze  pomiędzy,  którymi 
przechadzają się turyści, pachną kadzidła. Magiczny nastrój jaskini potęguje niezliczona ilość 
latających nietoperzy, które z furkotem i piskiem przelatują wysoko nad głowami. Nigdy nie 
byłam w takiej świątyni. 

Nasz przewodnik jest wyjątkowo gadatliwy, ale dzięki temu można wiele ciekawych 
rzeczy  dowiedzieć  się  od  niego.  Zaczyna  opowiadać  o  Buddzie.  Mówi,  że  Budda 
przedstawiany  jest  na  ołtarzu  w  formie  trzech  posagów.  Jeden  to  przeszłość,  drugi  – 
teraźniejszość, trzeci – przyszłość. Te trzy figury mówią o wieczności Buddy. Budda był, jest 
i będzie. Istnieje również pięć bardzo ważnych symboli w religii buddyjskiej: żelazo, woda, 
drewno,  ogień  i  ziemia.  Wszystkie  te  symbole  można  odnaleźć  na  ołtarzu.  Przewodnik 
opowiada również o tym, że istnieją dwie odmiany buddyzmu. Buddyzm północnej części 
Wietnamu charakteryzuje się większymi wpływami chińskimi. 

Z jaskini wędrujemy na obiad, a po drodze zajadamy nowy rodzaj bananów – małe, 
żółte banany, które smakują jak... jabłuszko. A o na obiad: jak zwykle ryż, potem sajgonki 
(mniam!!!),  wołowina  z  soją,  jedna  z  moich  ulubionych  sałatek  czyli  duszona  trawa  z 
kłączami  oraz  zapiekany  ser.  Po  raz  kolejny  obiad  znika.  Mniam  pyszny.  Ponownie 
zauważamy, że obcokrajowcy nie bardzo kwapią się do jedzenia duszonej trawy. Hmm, a  to 
takie smaczne. Nie wiedzą, co tracą. 

Po  obiedzie  ruszamy  ponownie  zwiedzać.  Teraz  kierujemy  nasze  kroki  do... 
Perfumowanej Pagody. Cieszę się, ze tutaj przyjechałam, bo mogę robić zdjęcia w świątyni. 
W  Chinach  niestety  nie  można.  Po  obejrzeniu  ciekawej  świątyni,  która  mimo  tego,  że 
położona jest gdzieś na końcu świata i trudno tu dotrzeć, to jest bardzo bogata. Piękne figury, 
malowidła i inne zdobienia. 

Wracamy do naszych łodzi i po raz drugi płyniemy baliami, tym razem w górę rzeki, 
nie jest łatwo. Żar z nieba leje się niesamowity,  czuję że zaraz przepali  mi skórę. Zresztą 
dzisiaj to nie można nawet powiedzieć, iż się opaliłyśmy, bo raczej się upiekłyśmy. Wracając 
widzimy wietnamskich geodetów, którzy dokonują pomiarów, domyślam się, że chodzi tu o 
pomiary koryta rzeki, ale głowy za to nie dam. W momencie wysiadania wywiązuje się małe 
nieporozumienie,  gdyż  nasza  przewoźniczka  żąda  od  nas  opłaty,  potem  okazuje  się,  że 
powinnyśmy jej coś dać, bo jest gorąco...  Dziwna to polityka, ale w końcu coś dajemy, bo 
inni turyści też wręczają pieniądze swoim przewoźnikom.

Wracamy do Hanoi. Znowu powtarza się sytuacja z wczoraj, że jest już późno i busy 
nie mogą wjeżdżać do dzielnicy francuskiej, no i musimy iść piechotką.

W hotelu czeka nas przepakowywanie, bo jutro rano jedziemy na kolejną wycieczkę, a 
po niej wieczorem wyjeżdżamy z Hanoi do Lao Cai. Przepakowujemy nasz bagaż i jestem 
pod  wrażeniem,  bo  jakoś  wszystko  się  mieści  mimo  serwisu  i  butelek  alkoholu 
wietnamskiego.  Teraz jeszcze prysznic,  na którego nie  mogę się  już doczekać  i  odrobina 
schłodzonego rumu w celach zdrowotnych ma się rozumieć i zasypiam...
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Znowu budzi mnie budzik o godzinie szóstej rano. Hihi, wakacje, a my kolejny dzień 

wstajemy o  barbarzyńskiej  godzinie.  O siódmej  rano przyjeżdża  po  nas  bus.  Zajmujemy 
miejsca  w  tyle  samochodu,  ale  wkrótce  okazuje  się  że  bus  jest  do  naszej  całkowitej 



dyspozycji. Nie ma innych turystów, tylko my wykupiłyśmy sobie taką wycieczkę. Świetnie! 
Mamy duży samochód, własnego kierowcę i pilota! Żyć nie umierać. Jedziemy sobie prawie 
dwie i pół godziny jeszcze dalej na południe Wietnamu w okolice miejscowości Nam Dinh. 
Jest  to  dla  mnie  najdalej  położone  miejsce  na  południe  w  którym  byłam,  szerokość 
geograficzna 20030’ na północ od równika. 

Dojeżdżamy do małej wioski, gdzie wysiadamy i przesiadamy się na coś w rodzaju 
betonowych  łodzi.  Naprawdę betonowych!!!!  Są to  duże  łodzie  kilkumetrowe,  napędzane 
silnikiem.  Jak  one  nie  toną,  to  nie  mam  pojęcia.  Płyniemy  rzeką  Hoang  Long  Giang 
pozostawiając na brzegu pasące się bawoły wodne... Rzeka prowadzi nas do ,,rybnej” wioski 
Kenh Ga, która w X wieku była pierwszą stolicą Wietnamu. Ludzie, żyjący w tym miejscu są 
katolikami, nawet mijamy katolicki kościół. Miejsce to jest specyficzne z wielu względów, 
gdyż nie ma tutaj ulic, a ludzie pomiędzy domostwami poruszają się wodnymi kanałami, poza 
tym pod domami hodują ryby, które karmię małżami, a najbardziej dziwne jest to, iż płynąc 
łódką nie wiosłują rękoma tylko... nogami. Przypomina to trochę pedałowanie rowerem.  

Płyniemy  tak  i  płyniemy,  aż  w  końcu  opuszczamy  rzekę...  nadal  płynąc.  Nasz 
przewodnik opowiada nam, iż cały region ostatnimi czasy jest zalewany i powinniśmy teraz 
przebijać się przez pola rosnącego ryżu, ale niestety woda wszystko zalała więc płyniemy.  
Rozlewiska  ciągną  się  i  ciągną.  Okolica  jest  piękna,  bo  wszędzie  wapienne  skały,  które 
oczywiście Wietnamczycy próbują zrównać z ziemią, aby pozyskać materiał budowlany. Nie 
rozumiem tego, wszędzie dokąd jadę w tym kraju widzę kamieniołomy. Piękne skały znikają 
z powierzchni, bo zostają dosłownie wyrąbywane. 

W końcu docieramy do Van Trinh Cave, czyli po prostu jaskini. Przed jaskinią robimy 
sobie  chwilkę  przerwy  siedząc  koło  domku  mieszkających  tutaj  ludzi.  Po  placyku  obok 
domku  oprócz  psa  chodzą  sobie  w  najlepsze  dwie  świnki...  prawie,  jak  domowe  pieski. 
Ruszamy do jaskini. Znowu jestem zdziwiona, bo nie spodziewałam się takiej jaskini, gdzieś 
pośród pól zalanych wodą. To chyba już taka osobliwość Wietnamu, ze można natknąć się na 
tyle,  tak niesamowitych  jaskiń.  Ciekawostką  tej  jaskini  jest  to,  iż  skały w jej  wnętrzu  są 
ciemne. Zanim jaskinia została udostępniona zwiedzającym palono w niej śmieci! Pył i sadza 
powstające  podczas  palenia  osadziły  się  na  wapiennych  naciekach.  Same  nacieki  też  są 
interesujące, bo przypominają swym kształtem np. smoka czy posąg Buddy.

Potem płyniemy z powrotem i wysiadamy w Kenh Ga. Tutaj czeka na nas najlepszy 
punkt  programu.  Gejzer!  To  właściwie  przez  Renię  przyjechałyśmy  tutaj,  bo  kiedy 
dowiedziała się, że na tej wycieczce jest do zobaczenie gejzer upierała się aby jechać. Nawet 
zagroziła, iż jeśli my nie pojedziemy, to ona najwyżej sama to zrobi. Zbliżamy się do gejzeru, 
ale nasz przewodnik bierze wiaderko... Coś mi tu nie gra. Wiaderko do gejzeru??? Szybko 
wychodzi szydło z worka... to wcale nie jest gejzer tylko betonowa studnia z gorącą wodą. 
jest  to  po  prostu  gorące  źródło  temperaturze  wody  530C  i  wydajności  5  000m3/godz. 
Postanawiam  polować  na  bąble,  co  wprawia  w  śmiech  i  tak  już  ubawioną  do  granic 
możliwości Aśkę. Wszystkie się śmiejemy, bo Renia jest genialna najpierw koło wodne teraz 
gejzer. Oby tak dalej, to zobaczymy kolejną osobliwość. 

Ubawione wracamy na przystań na obiad. Dzisiaj dla odmiany jemy makaron i nie ma 
co się dziwić, że ryżu brak, przecież go zalało. Obiad jest również dobry. Jemy makaron z 
wołowiną i sałatka z duszonej trawy, a na deser dostajemy jeszcze banany.



Po zjedzeniu obiadu jedziemy do Van Long ecoturystycznego regionu. Tutaj znowu 
przesiadamy się na łódki,  a  raczej  tratewki.  Tratewki są  małe  mieszczą  się  dwie osoby i 
przewoźnik. Tratewko – łódka jest oczywiście z bambusa, ażeby nie przeciekała dno od spodu 
jest wysmołowane. W razie przeciekania w łódce znajduje się mała miseczka do wylewania 
wody. Płyniemy sobie ja z Karolą, Aśka z Renią. Jest super. Słońce znowu praży, Aśka z 
Renią mają nad sobą parasolkę naszego przewodnika. Czuję się jakbym była w dżungli.  Z 
wody wystają  przepiękne różnokolorowe lilie.  Jeden z  przewoźników wyrwał  taką lilię  z 
długą  łodyżką  i  pokazał  nam  jak  można  zrobić  z  czegoś  takiego  piękny  naszyjnik. 
Dopływamy  do  kolejnej  jaskini,  ale  nie  wysiadamy  tylko  wpływamy  do  jej  wnętrza. 
Wpływamy  w górę,  a  raczej  pod  górę.  Nad  nami  setki  ton  skał,  a  my  sobie  płyniemy.  
Moczymy sobie nogi w orzeźwiającej wodzie. Jest chłodniejsza od tej na zewnątrz, ale i tak 
ciepła.  Zastanawiam się  oby mnie  tylko  coś  nie  ucapiło  w tej  wodzie.  Kiedy wpływamy 
głębiej okazuje się że powoli obniża się strop. Musimy przestać moczyć nogi i położyć się na 
łódce płasko. W końcu strop jaskini jest jakieś 20 centymetrów nad naszymi głowami, a my 
płyniemy leżąc  i  odpychają się  od skał.  Jakby tych wrażeń było  mało  to  przelatują  małe 
nietoperzyki i piszczą. Przepływamy na druga stronę góry i lądujemy w miłej lagunie chwilę 
tam przystajemy, Renia mimo obaw przewoźników wspina się po skałach. Potem czeka nas 
powrót tą samą drogę. Super! Jest niesamowicie. Co za wycieczka!!! Wracamy do przystani, 
przy której widzę mojego bawoła wodnego, na grzbiecie którego siedzi sobie ptak... szybko 
łapię to w obiektyw aparatu. 

Upał leje się z nieba, a z nas pot. Wsiadamy do naszego busa, a tam mamy saunę. 
Stojąc na słońcu nagrzał się do granic możliwości. Całe szczęście, że jest tutaj klimatyzacja. 
Parę minut i temperatura staje się do wytrzymania. Po drodze zatrzymujemy się na chwilkę w 
polu ryżowym, aby zrobić sobie kilka zdjęć.

Wracamy do Hanoi i naszego hotelu. Pozostało nam wziąć prysznic. Nasz życzliwy 
recepcjonista prowadzi nas do innego hotelu, albo raczej należałoby powiedzieć do czyjegoś 
mieszkania, gdzie możemy spokojnie wykąpać się. Siedzimy sobie w pokoju jakichś ludzi. 
widać, że jest to pokój całej rodziny. Dwa łóżka, biurko dziecka i obowiązkowo ogromny 
ołtarz,  a  nad nim wiszą zdjęcia  zmarłych członków rodziny.  Trafimy tutaj,  bo w naszym 
hotelu wszystkie pokoje są zajęte no i łazienki również. 

Mamy jeszcze trochę czasu więc idę z Karolą chwilkę poszwendać się po okolicy.  
Fundujemy sobie sok z pędów bambusa wyciskany przez maszynkę podobną do naszej starej 
pralki Frani.  Wkłada się tam pęd bambusa i korbką kręci niczym maglem i...  leci  sok do 
szklanki  postawionej  u  dołu.  Sok  jest  przepyszny  o  lekko  zielonkawym  kolorze.  Potem 
zjadamy jeszcze lody... pałeczki ryżowe – bardzo słodkie. Wracamy do hotelu i czekamy na 
pociąg,  który  będzie  dopiero  o  22:00.  Czeka  nas  jeszcze  dość  traumatyczna  podróż  na 
dworzec z bagażami na skuterach. Jakoś sobie tego nie mogę wyobrazić. Pędzę jeszcze do 
kawiarenki internetowej, bo nie wiadomo kiedy będzie kolejna okazja. W skrzynce pocztowej 
mam  maila  od  Magdy,  która  spędza  wakacje  w  Kanadzie  oraz  maila  od  Jacksona  z 
Wenezueli, który przypomina mi żebym czasie nie zamieniła go na jakiegoś Chińczyka...

Wracam do hotelu  i  przygotowuję  się  do  przejażdżki,  która  ma  wkrótce  nastąpić. 
Zostało jeszcze jakieś 20 minut.  W końcu wybija godzina 21:00 i nasz recepcjonista wraz z 
innym gościem pojawia się ze skuterami. Najpierw jadę ja i Karolina. Zostajemy zapakowane 
na skutery z całym naszym dobytkiem. Ruszamy, z początku mam niezłą pikawę, ale szybko 
mija i przeradza się w radość. Tak szczerzę zęby, że gdyby latały tu komary to miałabym ich 
setki.  Jest  super,  pan  recepcjonista  (nie  napisałam,  że  bardzo  przystojny...)  umiejętnie 
przemyka pomiędzy morzem pędzących innych skuterów. Ja co chwilę mam wrażenie,  że 
zaraz na kogoś wpadniemy, jednak tak się nie dzieje. Zlewamy się z tłumem skuterów, jedyne 
co nas różni od innych, to sterczące z plecaków kolorowe karimaty. 



Fantastyczna podróż szybko mija i docieramy na dworzec. Kierowcy wracają po Aśkę 
i Renię. W tym czasie mam okazję przyjrzeć się dworcowi. Nie przypomina dworca godnego 
stolicy,  poza  tym panuje  przed  nim niezły  harmider.  Po pewnym czasie  jesteśmy razem. 
Udajemy się do bramek, znowu odbywa się sprawdzanie biletów. Nasz pociąg według napisu 
stoi  na  siódmym  peronie.  Idziemy,  ale  okazuje  się,  że  akurat  tym razem jest  na  peronie 
ósmym. Co tam drobna różnica. Czy to ważne siódmy czy ósmy?

Ładujemy się  do wagonu numer  13,  jakby można  było  się  spodziewać,  to  ostatni 
wagon pociągu więc jak zwykle musimy przejść całą długość peronu. Tym razem zajmujemy 
czteroosobowy  przedział  z  miękkimi  leżankami.  Ciekawostką  jest  to,  iż  u  sufitu  sterczy 
wiatraczek dość pokaźnych rozmiarów. Chyba wspomaga klimatyzację.

Ruszamy. Jedziemy powoli, ospale. W sumie Lao Cai nie jest tak daleko, ale nasza 
trasa zajmie aż dziesięć godzin!!! Trasa kolei wiedzie przez sam środek miasta. Jest to stara 
wąskotorowa kolej francuska, która prowadzi z Hanoi do Kunmingu w Chinach. A wracając 
do samej jazdy przez stolicę, pociąg wlecze się niemiłosiernie. Mijane budynki mieszkalne są 
prawie na wyciągniecie ręki, można doskonale widzieć, co ludzie robią na parterze, piętrze 
czasem nawet na drugim piętrze takiego budynku. A co robią? Najczęściej oglądają telewizję, 
jedzą, grają w karty... Nie chciałabym być na miejscu tych ludzi, ale z drugiej strony zbyt 
często to chyba nic tu nie jeździ, więc może jest to do wytrzymania. 

Pociągiem nieźle buja, hmm, no tak wąskie tory... chyba będzie się fajnie spało... to 
idę.
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Budzę się gdzieś koło piątej rano, za oknem widzę góry w gęstej mgle. Idę spać, bo to 

jeszcze nie czas, aby się zrywać, poza tym za oknem morze mgły. Nie jest jednak mi dane 
spać długo, bo już odrobinkę po szóstej wpada do przedziału jakaś kobieta, z wiadomością, że 
za dwadzieścia minut wysiadamy w Lao Cai. Pojęcie czasu mają tutaj dość względne, czyżby 
uczyli się od Reni? Owe dwadzieścia minut trwa jeszcze godzinę. Przez mgłę przebijają się 
wioski,  takie,  jak  widywałam  tylko  na  zdjęciach.  Atmosferę  tajemniczości  potęguje 
wszędobylska mgła. Widzę wsie z małymi domkami, nie ma w nich dróg asfaltowych tylko 
zwykła ziemia, ludzie przemieszczają się ze swymi tobołkami, biegają dzieci.

W końcu docieramy do Lao Cai i wysypujemy się na małej stacji. Przed dworcem 
czeka już pokaźny tłum Wietnamczyków czyhających na turystę. Każdy chce wieźć nas do 
Sapa,  najbardziej  atrakcyjnej  w tym regionie  miejscowości.  My jednak opędzamy się  od 
,,łapaczy” i postanawiamy zostać w Lao Cai i stąd robić sobie wypady, tym bardziej, że do 
granicy jest tu dosłownie rzut beretem, bo miasto jest miastem granicznym z Chinami, coś w 
stylu naszego polskiego Zgorzelca i niemieckiego Gorlitz.

Rozpoczynamy więc zwykły rytuał, który czynimy po każdym przyjeździe do nowej 
miejscowości. Najpierw zaczynamy dowiadywać się, jak stąd wydostać się do Chin. Nie jest 
to łatwe, bo nikt nie rozmawia oczywiście po angielsku. Ostatecznie dowiadujemy się, że 
pociągi stąd nie jeżdżą, bo po powodziach rozmyło tory i trasa jest nie przejezdna. Trudno, 
tym zajmiemy się później, zabieramy się za szukanie jakiegoś lokum na spędzenie nocy. Nie 
musimy długo się martwić tym problemem, bo oczywiście jak spod ziemi pojawia się młody 
Wietnamczyk  o  imieniu  Hung,  który  prowadzi  nas  do  małego  hoteliku.  Nie  jest  źle,  ale 
chwilowo jesteśmy zmuszone korzystać z prysznica piętro niżej, bo w naszej łazience nie ma 
wody. Aśka z Renią zażywają kąpieli, a my idziemy do centrum, aby dowiedzieć się o dojazd 
do Chin.  W centrum udaje nam się  wypatrzyć  Travel  Agency,  gdzie  oczywiście  musimy 
chwilę poczekać na kogoś, kto mówi po angielsku. W tym czasie robimy zakupy owocowe: 
jabłka i coś co przypomina mango, nigdy nie jadłam więc warto spróbować. Kiedy wracamy 
do tej agencji, pojawia się gość, z którym po bardzo długim i żmudnym dogadywaniu się 
udaje  nam się  ustalić,  to  co chcemy,  czyli  dojazd do granicy,  jej  przejście  i  przejazd do 



Kunmingu. Poza tym tutaj tez załatwiamy sobie przejazd busem do Sapa. Bus odchodzi o 
9:30, więc jeszcze trochę czasu mamy, żebyśmy i my mogły się wykąpać. W miedzy czasie 
dochodzi do małej kłótni pomiędzy Hungiem, który pojawia się niewiadomo skąd, a gościem 
z  którym załatwiamy  sprawy naszego  wyjazdu.  Opuszczamy biuro  i  wracamy do hotelu, 
gdzie czeka już na nas Hung i jest trochę obrażony, bo to on chciał nam załatwić wszystko, 
czytaj  zarobić na nas.  Aby go udobruchać ustalamy z nim,  że jutro pojedziemy z nim,  a 
jeszcze dzisiaj trafimy na obiad do restauracji, która jest interesem jego rodziny. Widać, że 
jest dobrze, wilk syty i owca cała. 

Busem jedziemy do Sapa. 38 kilometrów pokonujemy w rekordowym czasie... dwóch 
godzin!!! Dlaczego tak długo? Bo taka jest droga!!!  Cały czas pod górkę, gdyż Sapa jest  
położona w górach. Widoki oczywiście cudowne. Jedziemy w otoczeniu przepięknych gór, na 
zboczach których rozciągają się terasy pól ryżowych. Wyglądają niczym schody prowadzące 
do nieba. Doliną płynie bystra rzeka, która wygląda niesamowicie malowniczo, załamując się 
na licznych progach skalnych czy tez meandrach. 

Większa  część  trasy  pozbawiona  jest  asfaltu.  Na  drodze  mijamy  robotników  z 
koparkami,  którzy robią nową drogę. Jak widać droga po deszczach ,,ucieka” w przepaść, 
więc w nieskończoność  trzeba  ją  tworzyć  od nowa i  coraz bardziej  zdzierając  jeden bok 
skalnej, czy gliniastej ściany. Jest to praca bez końca. Przecież robotnicy odsłaniając zbocze 
powodują  jego szybsze  niszczenie  i  rozmywanie.  Taka ściana  jest  praktycznie  pionowa i 
pozbawiona roślinności. 

Udaje nam się dojechać do Sapa. Umawiamy się z kierowcą busa na powrót o 15:00. 
Najpierw  postanawiamy  pojechać  nad  największy  w  Wietnamie  wodospad  Thac  Bac. 
Szukamy transportu. Hmm, znajdujemy i okazuje się że kierowcą jest znajomy Hunga, czyli  
jednak damy mu zarobić.  Wiezie  nas  pod wodospad.  Jest  przepiękny,  wypływa  gdzieś  u 
szczytu góry i spada wieloma kaskadami. Wspinamy się coraz wyżej i wyżej, cały czas robiąc 
zdjęcia. W pewnym momencie dopada nas grupa wietnamskiej młodzieży, która robi sobie 
cała  serię  zdjęć  z  nami.  Docieramy  do  skalnego  miejsca,  gdzie  siadamy i  jedząc  drugie 
śniadanie podziwiamy otaczające widoki. Wokół rozpościerają się góry, widzimy najwyższy 
szczyt kraju Fan Si Pan o wysokości 3 143 m n.p.m. jego szczyt owinięty jest dość znacznie 
płaszczem chmur, które powoli schodzą coraz niżej. Czyżby zanosiło się na deszcz? 

Wracamy,  Renia wycina dwa kije bambusowe i  obie jesteśmy zadowolone.  Mamy 
bambusa! Schodząc spotykamy kierowcę busa, który wyszedł nam na przeciw, bo zaczął się 
martwić, co się  z nami stało, że tak długo nie wracamy. 

Znowu jesteśmy w Sapa. Usytuowana  na  wysokości  1600 m n.p.m.,  w odległych 
górach  północno-zachodnich  -  Sapa  odwiedzana  jest  przez  wielu  turystów.  Została 
wybudowana w 1922 r. jako górska stacja turystyczna dla Francuzów. W późniejszych latach 
miasteczko powoli popadało w ruinę, z której podźwignęło się dopiero ostatnimi czasy. Coraz 
więcej turystów odważa się zmierzyć ze złymi drogami i zjeżdża tu dla specyficznego klimatu 
(bardzo  chłodnego  w  zimie)  i  zamieszkujących  okolicę  górskich  plemion  przeważnie 
Hamong,  Dao  i  ludność  Kinh.  Nam  udaje  się  zobaczyć  dwa  ludy  spośród  trzech 
wymienionych  powyżej.  Są  to  Hamog  –  ludzie  w  granatowych  ubraniach,  ręcznie 
farbowanych, oraz Red Dao – głównie łyse lub prawie łyse kobiety w czerwonych czepcach 
na głowie. 

Najwięcej w Sapa jest ludu Hamog. Są wszędzie i cały czas nagabują turystów, żeby 
coś od nich kupili. Są to głownie rzeczy robione przez nich samych. Nas również dopadają. 
Efekt jest taki, ze w szybkim tempie jesteśmy bogatsze w różne świecidełka i biedniejsze o 
ilość pieniędzy w portfelu.  Fajne jest to, że można się z nimi sfotografować. Musimy się 
jednak stąd szybko ewakuować, bo nie wyjdziemy z tych targów żywe. Trafiamy jeszcze na 
targ,  gdzie  kobiet  ludu  Hamong  jest  zatrzęsienie.  Wdaje  się  w  targi  dotyczące  zielonej 
narzuty,  trochę  to  trwa,  ale  w końcu ją  mam.  Zaczynamy się  zbierać,  bo zaczyna  padać 



deszcz!  Chmury  się  cały  czas  zagęszczały  i  schodziły  niżej  aż  w  końcu  lunęło  jak  z 
przysłowiowego cebra, no i zrobiło się zimno. Szybko postanawiamy się schronić pod wiatą 
wejściową kościoła, ale tutaj siedzą na progu kobiety Hamong, które właśnie tworzą jakieś 
rzeczy na sprzedaż. Deszcz więzi nas tutaj z nimi, a one oczywiście to wykorzystują i od razu 
przechodzą do sprzedawania. Jedna starsza kobiecina zakłada mi bez pytania czapeczkę na 
głowę, której już nie mogę ściągnąć, a jedynie za nią zapłacić. Żal mi trochę tej starej kobiety, 
wiec ją kupuję. 

Trochę przestaje padać więc pozostawiamy panie Hamong i  biegniemy na miejsce 
spotkania z naszym busem, co by wrócić do Lao Cai. Po drodze mam spotkanie bliskiego 
stopnia  ze  dość  błotnistym  szlauchem,  bo  jakiś  gość  właśnie  czyścił  busa  i  mnie  się 
przypadkiem dostało. Docieramy do miejsca spotkania, ale naszego kierowcy nie ma jeszcze, 
więc czekamy. W końcu przyjeżdża, wsiadamy i po jakimś czasie jazdy dociera do nas, że nie 
mamy  naszych  bambusowych  kijów,  niestety  ale  straciłyśmy  je  bezpowrotnie.  Co  za 
szkoda!!!

Po drodze do naszego busa dosiadają się dwie panie Hamong i pan Hamong. Teraz 
siedzą  przed  nami,  więc  mamy  okazję  bardzo  dobrze  się  im  przyjrzeć.  Zauważyłam,  że 
kobiety tego ludu uwielbiają biżuterię. Ich uszy są wyciągnięte, bo kolczyki, które noszą są 
ciężkie, poza tym w każdym uchu mają co najmniej po trzy ciężkie koła. Mają je nawet małe 
dziewczynki!!!

Jedziemy, droga po ulewie zmieniła się w błotniste, czerwone bagno. Właśnie mijamy 
samochód ciężarowy, który jest o krok od tego, aby spaść w przepaść. Powstrzymuje go od 
tego jedynie małe drzewko. 

Pan Hamong ma z nas ogromną uciechę, co chwilę z nas się śmieje. Największą, kiedy 
do busa wpada coś w rodzaju szerszenia, który zaczyna spacerować po suficie, a my się go 
boimy. Pan Hamong chichocze z uciechy. Wkracza dopiero do akcji, kiedy szerszeń odrywa 
się  od  sufitu  i  leci  na  panie  Hamong,  które  zaczynają  piszczeć.  Pan  Hamong  zabija 
szerszenia... panie Hamong zadowolone, my także. 

Docieramy do Lao Cai, tu o deszczu i zimnie nikt nie słyszał. Kierujemy się prosto do 
knajpki na obiad. Jemy obiad u Hunga. Zamawiamy: standardowo ryż, lokalne piwo Lao Cai, 
mięsne sajgonki, wołowinę z grzybami, makaron  z kurczakiem, sałatkę z kapusty. Wszystko 
jest  przepyszne,  zwłaszcza  sajgonki,  które  przed  zjedzeniem  macza  się  w  czymś,  co 
przypomina nasze magi. 

Po obiedzie dogadujemy z Hungiem jutrzejszy dzień. Wieczorem z Karolą ruszamy na 
poszukiwania chleba, co udaje nam się wykonać. Po powrocie do hotelu aplikujemy sobie 
środek ku zachowaniu dobrego zdrowia, czyli whisky.

Zasypiamy w oka mgnieniu, bo jesteśmy naprawdę zmęczone... tyle wrażeń jednego 
dnia. Poza tym od czterech dni wstajemy o szóstej rano...

28 sierpień
Wstaję o dziewiątej!!! Chyba w końcu się wyspałam. Śniadanko i... przedostatni nasz 

polski pasztet, to cud, że dotarł aż do Wietnamu!
Ruszamy do restauracji  Hunga...  hmm...  zaczynają się  targi,  co,  gdzie  i  za ile.  Na 

dzisiejsze spędzenie dnia mamy ostatnie wietnamskie pieniądze. Nie możemy się dogadać, 
jeśli chodzi o wynajem skuterów, więc rezygnujemy z sług Hunga. Jednak Hung biegnie za 
nami i zgadza się nas zabrać za naszą cenę. 

Jedziemy.  Karola z Hungiem, ja z jakim innym Wietnamczykiem,  a Aśka z Renią 
razem, bo Aśka prowadzi. Nawet zaczyna trąbić, tak jak mają w zwyczaju czynić Azjaci. 

Najpierw  kierujemy  się  do  buddyjskiej  świątyni,  gdzie  możemy  podziwiać 
niesamowite drzewa  opadającymi z nich lianami, które następnie wrastają w ziemię stając się 
podporą dla  tak ogromnego drzewa.  Potem pokazują nam katolicki  kościół,  w którym na 



każdym filarze zamontowany jest elektryczny wiatraczek. Z kościoła kierujemy się w stronę 
pamiątkowego miejsca, na cześć prezydenta Ho Chi Minha, który odwiedził Lao Cai w 1958 
roku. Kolejną atrakcją jest kolejowe przejście graniczne z Chinami,  bo przebiega jakby w 
centrum miasta. Stamtąd jedziemy pod pomnik, ku czci tych, którzy zginęli podczas wojny 
wietnamskiej.

Teraz przyszedł czas na opuszczenie Lao Cai, bo jedziemy do wsi położonej o jakieś 8 
kilometrów od miasta.  Po drodze mijamy dom, w którym grają na bębnach...  to pogrzeb. 
Jedziemy dalej.  Docieramy małej wioseczki, gdzie Hung prowadzi nas kolejnej buddyjskiej 
świątyni. Zaskakujące jest to, że nawet w tak małej wiosce świątynia jest przepiękna i bogato 
zdobiona. 

Przy świątyni spotykamy nic innego jak... bawoła wodnego, albo raczej należałoby 
powiedzieć bawolicę wodną. Przytrafia jej się sesja zdjęciowa z naszym udziałem. Biedaczka 
jest bardzo przestraszona, nie chce nawet zjeść ogryzka, który dała jej Renia.

W  drodze  powrotnej  trafiamy  na  pole  ryżowe.  Możemy  sobie  spokojnie  połazić 
małymi ścieżynkami wśród poletek no i udaje mi się zaliczyć błotko, w którym rośnie ryż. 
Najwidoczniej ścieżki są za wąskie dla mnie. Razem z Karolą idziemy nad pobliską rzekę, 
gdzie  kobieta  robi  pranie.  Po chwili  pojawia  się  druga,  prowadząc  bawoły,  które  szybko 
zanurzają się w rzece. Robimy zdjęcia, a kobiety znad rzeki śmieją się... nie wiem czy do nas,  
czy może po prostu z nas.

Wracamy do Lao Cai na obiad. Aśka jest bardzo uradowana i ma uśmiech od ucha do 
ucha. Co ją doprowadziło do takiego stanu? A więc owa przejażdżka skuterami.

Co na  obiad?  Na dodatek  ostatni  wietnamski  obiad.  Zamawiamy:  ryż,  makaron  z 
warzywami,  wołowinę  tym  razem  z  bambusami,  sajgonki  również  dla  odmiany 
wegetariańskie  (z  makaronem  ryżowym  kapustą,  szczypiorkiem).  Znowu  uznajemy  to  z 
pyszny obiad.

Do hoteliku wracamy koło 15:00 i mamy czas na odpoczynek. Po raz pierwszy od 
dawna nic nie robimy o tej porze...

Hmm, Hung miał się zjawić u nas o 20:00 i zabrać na wietnamską dyskotekę. Hung 
jest śmieszny, bo nie daje nam spokoju i najchętniej łaziłby cały czas za nami. Ma 23 lata i 
podobno studiuje w Hanoi, ale nie jestem pewna czy to prawda. W ogóle Wietnamczycy są 
fajni. O wiele milsi niż Chińczycy, poza tym nie charkają, ani ni plują, ale niestety mają nadal 
ten swój szpon zamiast normalnego paznokcia.  Minusem Wietnamczyków jest to, iż lubią 
zdzierać z turystów pieniądze, ale w sumie nie ma co się tak temu dziwić, przecież są krajem 
o wiele biedniejszym niż ich potężny chiński sąsiad.

Rety,  a od jutra znowu zacznie się charkanie i plucie Chińczyków...  a tak już było 
miło...

Idę spać, aby jutro jakoś znieść powrót do Chin...

29 sierpień
Wstajemy koło 7 rano, tylko Aśka już od godziny krząta się po pokoju. Ja się jakoś nie 

wyspałam, bo w nocy budziłam się kilka razy.
Po śniadanku ruszamy do ,,Travel Agency”. Czeka tam na nas umówiony gość, który 

nagle mówi, że oprócz opłaty za bilet  do Kunmingu, musimy jeszcze zapłacić za skutery, 
którymi  nas  dowiozą  do granicy.  Tłumaczmy mu,  że  kiedy załatwiałyśmy całą  sprawę z 
jednym z jego pracowników, to cena była ustalona. Nic więcej dodatkowo nie zapłacimy. 
Gość mówi, że pójdzie zadzwonić i sprawdzić, a w tym czasie Aśka z Renią wkurzyły się nie 
na żarty. Tylko Karola i ja próbujemy wyjaśnić cała sytuację w spokoju, a one się awanturują. 
Ostatecznie niczego nie dopłacamy, a Renia uważa że to dzięki nim, bo pokazały, jak potrafią 
się zdenerwować i nikt ich nie będzie oszukiwał...  Hmm, nie wiem, czy to dobra metoda 
załatwiana takich spraw. Mnie jako pilota uczono, że zawsze trzeba rozmawiać w spokoju, bo 



awantury do niczego nie  prowadzą.  Zresztą  okazanie  złości  może jeszcze zaszkodzić.  No 
chyba,  iż  ,,normalna”  droga  nie  poskutkuje.  Jednak  wydaje  mi  się,  że  jest  kilka 
,,spokojniejszych” możliwości postawienia na swoim. 

Na motorach jedziemy na przejście graniczne... mało nam kręgosłupy się nie połamały 
od tej jazdy, bo plecaki miałyśmy założone na plecach. Uff, dojeżdżamy. Na samo przejście 
udajemy  się  piechotą  mijając  tzw.  ,,mrówki”  przygraniczne,  które  ciągną  ogromne  wozy 
załadowane  maksymalnie  jak  się  da  np.  kapustą.  Granica  jest  niesamowita,  najbardziej 
prymitywna z tych, które do tej pory widziałam. W otoczeniu druty kolczaste, tłumy ludzi, a 
przy okienkach odprawy bałagan nie z tej ziemi.  Odprawa wietnamska trochę trwa. Jest z 
nami jeden gość z biura, które załatwiało nam przejazd do Kunmingu. Wietnamczycy pchają 
się do okienek, podobnie jak Chińczycy, a nas mają w nosie, więc i my musimy się trochę 
poprzepychać.  Potem siedzimy sobie grzecznie  na ławeczce i  czekamy,  aż sprawdzą nam 
paszporty. W tym czasie możemy sobie obserwować panujący w hali galimatias. Tutaj każdy 
oprócz  paszportu  musi  dać  międzynarodową  książeczkę  szczepień,  my  nie  musimy,  ale 
pozostali tak. W końcu dostajemy paszporty z powrotem i idziemy do chińskiego przejścia. 
Piechota  przechodzimy  przez  most,  gdzie  łączą  się  dwie  rzeki:  jedna  czerwona,  a  druga 
brązowa.

Granica chińska... po samym budynku widać, że Chiny są dużo bogatsze niż Wietnam. 
Jesteśmy  w  chińskiej  części  miasta  –  Hekou.  Tutaj  też  sterczymy  przy  odprawie 
paszportowej,  bo  Chińczycy  muszą  dokładnie  obejrzeć  paszporty  i  nas.  Nasz  wietnamski 
,,przeprowadzacz” prowadzi nas na dworzec autobusowy, gdzie kupuje nam bilety.  W tym 
czasie przestawimy zegarki o jedną godzinę do przodu. Przy okazji okazuje się, że autobus 
który ma wieźć nas do Kunmingu zamiast o jedenastej odjeżdża półtorej godziny później. Nie 
pozostaje nam nic innego, jak zjeść śniadanie i ruszy zobaczyć miasto oraz zrobić zakupy na 
drogę. Zjadamy nasz OSTATNI polski pasztet i... rozłażące się od gorąca banany.

Potem Renia i ja pędzimy szukać chleba. Złazimy pół miasta i nic, nigdzie go nie 
sprzedają. W miedzy czasie trafiamy do stoiska ze zwierzątkami, w którym można kupić w 
klatkach różnokolorowe węże. Jeden rodzaj podoba mi się najbardziej, bo jest tak zieloniutki,  
jak młody ryż. Reni się to jednak nie podoba i każe mi już iść. Trudno.  W końcu kupujemy 
na dworcu słodkie bułki, coś musi nam zastąpić nasz chleb. 

Oglądamy  autobus,  którym  będziemy  podróżować  jakieś  10  godzin.  Jest  niczego 
sobie.  Miękkie  siedzenia,  czyste  zagłówki,  nawet  filmy  video  będą.  Jak  dla  mnie  to 
niesamowita nowość. Już myślałam, że czegoś podobnego tu nie zobaczę, że wszystko tu się 
rozpada i psuje.

Punktualnie  (!!!)  wyjeżdżamy z  Hekou i  ruszamy w stronę  Kunmingu.  Kiedy tak 
jedziemy mam wrażenie, że to jest moja ostatnia podróż życia, a już myślałam, że po trasie 
Guilin – Wietnam nic gorszego być nie może.  A tu proszę - niespodzianka.  Kierowca po 
wyboistej  drodze  mknie,  niczym  strzała  i  oczywiście  trąbi,  bo  przecież  coś  musi  robić. 
Obrazy za  oknem tak  szybko  się  przesuwają,  że  nie  mogę  się  im przyjrzeć.  Momentami 
autobus traci przyczepność z gruntem i czuję, jak nad nim leci. Żołądki podchodzą nam do 
gardła. Jedziemy przez stan Yunnan – stan znany na całym świecie z herbaty. Przez cały czas 
droga  wije  się  serpentynami  w  górę.  Widoki  na  otaczające  szczyty  są  imponujące.  Na 
nasłonecznionych zboczach gór rosną krzewy herbaty.  Co chwilę mijamy wodospady oraz 
liczne  czynne  osuwiska,  które  zasypują  drogę,  a  nawet  tory  kolejowe.  Teraz  już  wiem 
dlaczego  nie  można  dojechać  do  Kunmingu.  Dziewczyny  nie  mogą  wytrzymać  tego 
okropnego ,,poduszkowania” raz w górę raz w dół i postanawiają spać. Sprawdzam czy jakaś 
wiadomość przyszła mi na telefon komórkowy. No i jest coś. Od Pawła Przybylskiego, który 
pisze, że jechał pociągiem, który miał wypadek! Hmm, jak to się zbiega z moimi wrażeniami 
ostatniej w życiu podróży. Dziwi mnie jak to jest możliwe, że przy takiej prędkości jeszcze 
nie wypadliśmy z drogi przy zakrętach...



Po  drodze  jedziemy  przez  chińską  miejscowość  Mile,  gdzie  na  zboczu  góry  lśni 
ogromny  złoty  posąg  Buddy,  a  wokół  niego  widać  zespół  świątyń.  W  miedzy  czasie 
dostajemy smsa od poznanej w Internecie przez Karolę - ,,krakowskiej” grupy, która wczoraj 
była w okolicy, dokąd my dzisiaj zmierzamy. Mijamy się o jeden dzień.

Do  Kunmingu  przyjeżdżamy  koło  22:00.  Trochę  późno,  ale  coś  trzeba  załatwić. 
Wysiadamy z autobusu i...  brrr,  ale  zimno!!!  Po gorącym i parnym Wietnamie,  Kunming 
wydaje się być chłodnym miastem. Z Karolą szybko biegniemy na dworzec kolejowy, aby 
załatwić bilety do Leshanu. Po długim odsyłaniu nas od okienka do okienka udaje nam się je 
kupić do samego Leshanu. Jestem trochę zdziwiona, bo przecież czytałam, że pociągi tam nie 
jeżdżą, no ale może...

Teraz  załatwienie  hotelu  -  również  z  sukcesem.  Poza  tym  w  recepcji  hotelu 
załatwiamy wycieczkę na jutro do Kamiennego Lasu. Hihi, z obiadem, o którym Aśce i Reni 
nie mówimy. Niech mają jutro niespodziankę.

Nasz pokój składa się z dwóch pokoików i to całkiem dużych, ale trafić do pokoju nie 
jest łatwo, bo hotel składa się z dwóch połączonych budynków, w których dziwnie zrobiona 
jest winda, bo nie dojeżdża na wszystkie piętra.

Dobija północ, więc wskakuję do łóżka. Jutro pobudka o 7:30...

30 sierpień
Wstajemy... ale nie udaje nam się zjeść śniadania, hmm oprócz Aśki, która jak zwykle 

wyskoczyła z łóżka o poranku. Nie udaje się zjeść śniadania z tego względu, że nasz bus 
przyjeżdża pół godziny wcześniej i recepcjonistka z hotelu przyszła poinformować nas o tym. 
Nie pozostało nam nic innego jak chwycić nasze rzeczy i schodzić na dół do hollu. Zabieramy 
słodkie bułki z kremem, które wpychamy w siebie podczas jazdy.

W busie  oprócz  nas  same Chińczyki!  Tego jeszcze  nie  było,  żeby trafiła  nam się 
typowo  chińska  wycieczka!  Pilotka  przeraźliwie  głośno  gada  przez  całą  drogę  tylko  i 
wyłącznie po chińsku. Na dodatek używa mikrofonu... mam wrażenie, że od tych dźwięków 
zaraz pęknie mi głowa. Czasami milknie, ale potem zaczyna się od nowa, licho wie o czym 
tyle mówi.

Po  drodze  odwiedzamy  dwie  hale  z  biżuterią...  okropna  nuda,  ale  musimy  to 
przetrwać.  W końcu  docieramy  do  ciekawego  miejsca  –  zespołu  świątyń  położonych  na 
zboczu góry. Kojarzy mi się to z naszą Częstochową. Wszyscy pielgrzymują do tego miejsca. 
Przy wejściu wita wszystkich ogromny i tłustawy, złoty posąg Buddy. Zwiedzamy, po czym 
wracamy  do  busa.  Nie  ma  jeszcze  wszystkich  więc  Reni  udaje  się  namówić  nas  na 
makaronowy przysmak za dwa yuany. Trzeba być totalnie głupim, aby dać się na to skusić. 
Przecież wiadomo, jaki jest ten makaron. Ale kupiłyśmy, bo chyba zrobiłyśmy się głodne, po 
tym  naszym  nieszczęsnym  dzisiejszym  śniadaniu.   Po  zjedzeniu  tego  okropieństwa  mam 
wrażenie, że pali mi się przełyk.

Jedziemy  dalej  do  Shi  Lin  –  Kamiennego  Lasu,  położonego  120  kilometrów  od 
Kunmingu. Zanim jednak tam docieramy lądujemy w restauracji na obiedzie. Renia i Aśka 
nie mogą w to uwierzyć, a my z Karolą przyznajemy się, że specjalnie wcześniej o tym nie 
powiedziałyśmy, aby była to niespodzianka. Renia jest wręcz uradowana. 

Jedzenie,  które wjeżdża na obrotowe stoły pozostawia jednak wiele do życzenia,  a 
może to po prostu taka kuchnia panuje w stanie Yunnan, a my się na tym nie znamy. A to 
nam zaserwowano:  ryż,  sałatki  z ogórków (to było  dobre),  z kukurydzy,  z  trawy,  dziwne 
ziemniaki w sosie, zupa podobna do naszego rosołu, jakieś wstrętne mięso, które śmierdziało, 
poza  tym warzywa  pływające  w okropnej  zalewie,  coś  co  przypominało  boczek oraz  hit 
obiadu diabelnie tłusta kaczka. Na półmisku z pieczoną kaczką plątała się również jej głowa z 
dziobem... a co niech turyści się najedzą! Jedyną ciekawą rzeczą w tej restauracji było to, że 
kelnerki chodziły w oryginalnych strojach ludów prowincji Yunnan.



Po obiedzie jedziemy w końcu do Kamiennego Lasu. Idziemy za naszą nawijającą bez 
przerwy pilotką i całą grupą Chińczyków. Wyglądamy chyba dość komicznie. 

Oglądając Kamienny Las jesteśmy pod wrażeniem. Shi Lin jest  zespołem szarych, 
wapiennych  pinakli  ukształtowanych  przez  erozyjną  działalność  deszczu  i  wiatru  w 
przedziwne formy. Skamieliny noszące ślady morskiego życia świadczą o tym, iż region był 
niegdyś  zalany  wodą.  Według  legendy,  nieśmiertelni  roztrzaskali  jedną  z  gór  w  drobne 
kawałki,  tworząc  kamienny  labirynt,  w  którym  mogli  się  ukryć  szukający  prywatności 
kochankowie. Tradycję tę podtrzymują współczesne pary, których w Kamiennym Lesie nigdy 
nie brakuje.

Shi Lin pełni funkcję ogromnego kamiennego ogrodu, w którym kamienne kolumny i 
szczyty przeplatają się ze ścieżkami dla turystów.

W parku wiedzę  kobiety ubrane w stroje  ludu Sani,  który jest  bardzo związany z 
naturalną  przyrodą.  Kobiety  te  pracują  tutaj  jako  przewodniczki  po  „Lesie”  oraz  przy 
pokazach parzenia herbaty.

W Kamiennym Lesie zaskakuje nas mała niespodzianka, bo okazuje się, że czeka na 
nas pokaz parzenia herbaty oraz jej degustacja. Zostajemy zaprowadzeni do pomieszczenia, w 
którym  wszystko,  począwszy  od  ścian,  a  skończywszy  na  wyposażeniu  jest  z  bambusa. 
Siedzimy sobie  na  bambusowych  taborecikach  i  w sumie  pijemy sześć  różnych  herbat  o 
smaku róży, brzoskwini, moreli i czegoś, co mnie osobiście przypomina zapach siana.

Kiedy przyglądam się ceremoniałowi parzenia jestem zaskoczona, bo okazuje się że 
to, jak u nas w Polsce parzy się herbatę jest wielkim błędem. A jak się ją powinno parzyć? W 
ten sposób, że najpierw wrzątkiem sparza się herbatę i szybko wylewa ten napar. Następnie 
znowu zalewa się herbatę wrzątkiem i szybko wlewa się ją do dzbaneczka, z którego herbatę 
podaje się do małych  czareczek.  Herbata  w naszym rozumieniu  jest  bardzo ,,cienka”,  ale 
właśnie taka herbata ma smak. Nie da się jej porównać, do naszych ,,siekier”!!! Po obejrzeniu 
tego  pokazu  oraz  mając  w  pamięci  rytuał  parzenia  herbaty  w  Maroku,  coraz  bardziej 
upewniam się w tym, że Polacy nie umieją zaparzyć porządnie herbaty, a to co otrzymują to 
nie  powinno  nazywać  się  herbatą.  Po  ponad  godzinnej  degustacji  herbaty  wracamy  do 
Kunmingu.   Ale  oczywiście  gdybyśmy tak  od razu  dojechały do hotelu,  to  byłoby to  za 
proste.  W  samym  już  Kunmingu  zostajemy  zaciągnięte  z  całą  wycieczką  do  chińskiego 
marketu, w którym oczywiście możemy sobie tylko pooglądać rzeczy, bo nie jest to dla nas 
zjadliwe. Same okropieństwa. Można tutaj kupić nawet huby...

W końcu dojeżdżamy i udajemy się do sklepu, aby kupić... walizki, bo nie mieszczą 
się nam już rzeczy,  które zdążyłyśmy do tej pory kupić. Z kupna walizki rezygnuje tylko 
Karola, a my kupujemy. Po powrocie do hotelu rozpoczynamy przepakowanie bagażu i... od 
razu psuje się walizka Reni. Nie pozostaje jej nic innego, jak wrócić do sklepu i ją wymienić.  
Po paru minutach wraca z nową. Hmm, sama teraz się obawiam o swoją i w ogóle o to ile ta 
walizka wytrzyma, bo do domu to mamy jeszcze wiele tysięcy kilometrów. 

Pora spać, bo jutro mamy w planach wałęsanie się po Kunmingu, a o 21:00 ruszamy w 
17 – godzinną podróż do Leshanu...

31 sierpień
Dzisiaj wstajemy jak na nas bardzo późno, bo o barbarzyńskiej godzinie dziewiątej. 

Mamy też  diabelnie  ambitne  plany...  bieg  po  mieście,  a  w  zasadzie  po  sklepach  i  temu 
podobnych miejscach. Przydałoby się kilka słów o Kunmingu...  Miasto leży na wysokości 
1890 m n.p.m. i cieszy się dość łagodnym klimatem, stąd ten odczuwalny przez nas chłód. 
Rejon  Kunmingu  zamieszkiwany  jest  od  2  tysięcy  lat.  Do  wieku  VIII  pozostawał  w 
zapomnieniu.  W roku  1274  inwazji  na  miasto  dokonali  Mongołowie,  którzy  praktycznie 
zrównali je z ziemią. W XIV wieku władcy z dynastii Ming podjęli się odbudowy miasta,  
które znane było wówczas pod nazwą Yunnanfu. Dalsze dzieje obfitowały w wiele ataków 



najeźdźców  i  buntów.  Sytuacja  w  miarę  się  uspokoiła  dopiero  w  wieku  XIX,  kiedy  to, 
Brytyjczycy przejęli kontrolę nad Myanmarem, a Francuzi nad Indochinami. Zapewniło to 
dostęp do miasta od strony południowej. W czasie II wojny światowej Japończycy odcięli 
drogę  zaopatrzenia  do  Kunmingu,  który  musiał  utrzymywać  się  dzięki  pomocy  aliantów. 
Najpotrzebniejsze  rzeczy  były  dostarczane  na  pokładzie  amerykańskich  samolotów,  które 
przelatywały ponad 5000 – metrowymi szczytami górskimi wznoszącymi się między Indiami, 
a prowincją Yunnan. Pokonanie tej przeszkody było nie lada wyczynem.

Kiedy tak wałęsamy się po mieście trafiamy na miejsca, gdzie stoją ludzie w białych 
kitlach. Są niewidomi. Stoją na chodniku i mają małe krzesełka dla... interesantów, którzy 
chcieliby skorzystać z usług masażu. Takich leczących jest w tym mieście naprawdę bardzo 
dużo. Podobno niewidomi są najlepszymi masażystami. 

Chodząc tak sobie, nagle mój wzrok pada na osobę chorą na trąd i teraz już wiem, że 
będzie to jeden z najgorszych obrazków jakie można zobaczyć. Nigdy nie zastanawiałam się 
jak wygląda osoba chorująca na trąd. Kiedyś była to choroba bardzo popularna, ale że coś 
takiego robi  z  ludzkim ciałem,  to nawet  w najgorszych snach mi  się nie  śniło.  Człowiek 
zamiast twarzy ma jednolita masę, nie ma palców.... okropny widok. Nie chcę go pamiętać, 
ale niestety zostaje i zapewne nie zniknie. Będzie jednym z tych obrazków, które pozostają w 
pamięci człowieka do końca życia, mimo prób zapomnienia o tym. Nie da się...

Idziemy na duży targ, na którym znajduje się hala targowa, gdzie można kupić ubranie 
jakie tylko się wymarzy. W poszukiwaniu spodni gubi nam się Renia w tej ogromnej hali.  
Chodzimy  i  próbujemy  ją  znaleźć  ostatecznie  dajemy  sobie  spokój  i  stwierdzamy,  że 
zobaczymy się z nią prawdopodobnie przy wyjściu z rynku. Kiedy jednak się tam pojawiamy 
i czekamy, to niestety Reni ani widu, ani słychu. Postanawiamy wrócić do hotelu może gdzieś 
tam ją zastaniemy. Oczywiście Renia jest i siedzi sobie w hollu. Razem idziemy coś zjeść, 
najlepiej  tanio.  W jednej  malej  uliczce  handlowej  znajdujemy ,,chlebki  z  niespodzianką”. 
Kupujemy, szczęściarzom przypadają placki faszerowane kapustą, a pechowcy z... orzechami 
i czekoladą. Hihi są jeszcze z trawą... a to już dla mnie w ogóle ohyda!!! 

Po  włóczeniu  się  ulicami  Kunmingu  trafiamy  do  recepcji  hotelowej,  gdzie 
dokonujemy oględzin tego, co zakupiłyśmy.  Teraz muszę przytoczyć zakupione rzeczy, bo 
jest  tego  sporo.  Niech  będzie  to  przestrogą  dla  tych,  którzy  chcą  jechać  na  wyprawę  z 
kobietami hihi. Więc zacznijmy ode mnie: sweterek, biała koszula, kamizelka, bezrękawnik, 
spódnica, dwie bransoletki oraz sześć malutkich czareczek do herbaty. Zakupy Aśki: sweterki 
sztuk dwa; Karola:  bezrękawnik,  spódnicę,  bluzkę, czajniczek i herbatę;  Renia:  dwie pary 
spodni (a jednak jej zgubienie się było owocne).

Siedzimy w recepcji jeszcze przez dłuższy czas, ale w między czasie  udaję się z Renią 
do sklepu papierniczego. Chcę kupić zeszyt do dalszego pisania dziennika z podróży, bo ten 
już  się  kończy.  Szukamy zeszytu  w kratkę  i  nic...  nie  ma,  są  tylko  w linie  i  w dziwne 
kwadraciki  służące  do  ćwiczenia  rysowania  chińskich  krzaków.  Renia  wyciąga  kartkę  w 
kratkę  i  pokazuje  ją  Chinkom  sprzedającym  w  sklepie.  Panie  w  sklepie  przyglądają  się 
ciekawie, co też my im pokazujemy. Hmm, chyba nigdy nie miały do czynienia z zeszytem w 
kratkę. Nie ma tutaj czegoś takiego jak zeszyt w kratkę!!! Nie pozostaje mi nic innego, jak 
kupić zeszyt w linię.

Kiedy  nadchodzi  czas  ruszamy  z  całym  naszym  bagażem  w  stronę  dworca 
kolejowego. Nasz pociąg do Leshanu odchodzi o 21:04. Toczymy się z naszymi plecakami i 
ciągniemy walizki, oby tylko im kółka nie odleciały. 

Okazuje się, że jesteśmy za wcześnie i jeszcze nie wpuszczają podróżnych na halę. 
Wiec siadamy w rogu dworca głównego i zaczynamy grać w karty, a potem zjadamy szybkie 
danie z ryżem i dodatkami warzywnymi za jedyne 5 yuanów. Ostre, ale smakuje wyśmienicie 
w porównaniu z Reni makaronikiem. 



W końcu wpuszczają nas do hali  oczekiwań. Udaje się nam zająć miejsca tuż pod 
bramkami.  Hala  jest  obskurna.  Jedna  z  najgorszych,  jakie  do  tej  pory  miałam  okazję 
zobaczyć. Jesteśmy bardzo zadowolone z zajętego miejsca, bo po otworzeniu bramek szybko 
znajdziemy się  w pociągu.  Koło 20:30 zaczynają  wpuszczać na peron,  pędzimy ile  sił  w 
nogach i... trafiamy nie na ten peron, co potrzeba!!! I po jakie licho tyle wysiłku, żeby być 
pierwszym przy bramkach, a potem bieg, jeśli Chińczyki, które były za nami i tak już są w 
pociągu, a my tracimy czas na bezsensowne bieganie po peronach!!! Jesteśmy złe na siebie... 
Wpadamy do naszego wagonu,  ale  o  dziwo nie  ma zbyt  dużo ludzi  i  możemy spokojnie 
poukładać nasz bagaż na półkach. 

Noc należy do jednej z cięższych, bo jakoś nie możemy spać na tych siedzeniach...  
Renia oczywiście zaginęła gdzieś w otchłani znajdującej się pod siedzeniami....

1 wrzesień
Pierwszy  wrzesień  to  kolejna  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej...  Nawet  w 

pewnym  momencie  z  głośników wśród  chińskich  melodii  pojawia  się  znana  nam polska 
melodia wiążąca się z okresem wojny.

Jedziemy  już  przez  prowincję  Syczuan.  Widoki  niesamowite.  Ogromne  góry, 
czerwone skały,  terasy ryżowe.  Szkoda,  że tak krótko można to wszystko oglądać,  bo co 
chwilę  wpadamy  w  jakiś  tunel  prowadzący  pod  górą.  W  zasadzie  to  większość  czasu 
spędzamy jadąc tunelami. Ileż to pracy trzeba było włożyć, aby taka trasa mogła powstać, 
wiedzą to tylko ci, którzy musieli tu pracować, a myślę, że nie była to łatwa praca.

Renia nawiązuje znajomość z trzema siedzącymi obok nas Chinkami.  Udaje się jej 
nawet  dowiedzieć  po  ile  lat  mają  te  panie.  Poza  tym  Renia,  jak  to  Renia  próbuje  się 
dowiedzieć  u  konduktora,  coś  na  temat  naszej  stacji,  na  której  mamy  wysiąść,  bo  mnie 
oczywiście cały czas nie daje spokoju, że przez Leshan nie przebiega żadna linia kolejowa. 
Renia próbuje się dogadać, wygląda to przezabawnie, bo rozkłada przed konduktorem mapę 
(cały wagon oczywiście gapi się, żeby zobaczyć co się dzieje) i coś mu pokazuje. Pokładamy 
się  ze  śmiechu,  bo  Renia  przy  tym  mówi  do  niego:  ,,Tędy  or  tędy,  this  pociąg  or  this 
pociąg...” Jest zabawnie. W końcu Renia biegnie po plecak, my pytamy ją po co to bierze, a 
ona na to, i musi pokazać konduktorowi czy mamy się przesiąść. Zabiera plecaczek i pędzi do 
niego z powrotem, po czym odgrywa scenkę niczym mim. Ludzie w wagonie przyglądają się 
z  uśmiechem  na  twarzy.  Skutkuje,  dowiadujemy  się  kiedy  mamy  wysiąść.  Jednak  linia 
kolejowa nie przechodzi przez Leshan, trzeba wysiąść wcześniej. To w takim razie dlaczego 
sprzedają bilety do Leshanu??? Hmm, całe Chiny...

W końcu zostajemy wysadzone na jakiejś stacji, jakiej? Nie mam pojęcia. Zostajemy 
wsadzone  do  busa  oczywiście  po  długich  targach  o  cenę  przejazdu.  Bus  dowozi  nas  do 
głównej  drogi,  którą  jeżdżą  autobusy  do  Leshanu.  Wysadza  na  drodze  i  czekamy.  Po 
niedługim  czasie  jedzie  autobus,  który  się  zatrzymuje  i  my  wsiadamy.  Jedziemy  dobrą 
godzinę do Leshanu, poczym zostajemy wysadzone na dworcu autobusowym w samym już 
Leshanie. Ale co teraz? W sekund pięć obok nas pojawiają się jacyś dwaj Chińczycy, którzy 
na rikszach chcą nas wieźć do hotelu. Biedni rikszarze, nawet nie wiedzą w co się wpakowali. 
Na każdą riksze przypadają dwie osoby i... cała tona naszych bagaży. Mamy ochotę schować 
się głęboko pod te nasze toboły, żeby nam ludzie tak się nie przyglądali. Rikszarze ledwie 
zipią, ale dowożą nas do hotelu. Tutaj po targach dostajemy trzy – osobowy pokój.

Potem  idziemy  zobaczyć  miasto...  trafiamy  na  bulwar  z  którego  widać  już  71  – 
metrowego siedzącego Buddę (Da Fo), który jest obecnie największym takim posągiem na 
świecie. Do niedawna największy Budda znajdował się w Afganistanie, ale niestety Talibowie 
go zniszczyli. Budda w Leshanie jest wyrzeźbiony w zboczu zwróconym na zlewisko rzek 
Dadu He i Min He. O wielkości tego posągu mogą świadczyć następujące dane: 7 metrów ma 
ucho Buddy, 8,5 metra – szerokość stopy, a paznokieć – 1,5 metra. Ten gigantyczny projekt 



został rozpoczęty w 713 roku przez buddyjskiego mnicha. Prace nad dziełem trwały 90 lat. 
Poniżej posągu pod wodą jest zapadlisko, w którym zginęło wielu rybaków. Buddyjski mnich 
miał nadzieje, że postawienie Buddy w tym miejscu ujarzmi wartki prąd i uchroni kolejnych 
ludzi  przed  śmiercią.  W  istocie  Da  Fo  uczynił  wiele  dobrego,  bo  odłamki  skalne  z 
rzeźbionego pomnika wypełniły zagłębienie. Wewnątrz posągu działa system odprowadzania 
wody, dzięki któremu nie dochodzi do niszczenia pomnika przez atmosferę, choć kamienna 
postać została już trochę nadgryziona zębem czasu. 

Oglądamy wartki nurt jednej z rzek, któremu dają ponieść się pływający ludzie. Jak 
widać jest to niezła atrakcja. W rzece bawi się wielu Chińczyków. Z ich min widać,  że jest to 
niezła frajda. 

Jutro zobaczymy Buddę z bliska, a teraz spać, bo ta nieprzespana nocka w pociągu 
daje się we znaki i piszę już resztką sił, marząc o poduszce. Na dodatek jutro wyjeżdżamy do 
Chongqingu autobusem, na który nie mamy jeszcze kupionych biletów, więc mam nadzieję, 
że szczęście dopisze i  uda nam się je zdobyć.

2 wrzesień
Pobudka!!! Wcześnie, bo o siódmej rano. Wstajemy i ruszamy się jak muchy w smole, 

ale  udaje  nam się  jednak wyjść  z  hotelu.  Idziemy na  przystań,  gdzie  za  jedynego  yuana 
przepływamy  promem  na  łachę  znajdująca  się  na  środku  rzeki.  Idziemy  po  licznych 
kamieniach wyrzuconych przez rzekę. W końcu docieramy do miejsca, w którym łączą się 
dwie rzeki. Jedna z nich ma o wiele silniejszy nurt i powstrzymuje drugą. Patrząc dalej widać 
wpadającą jeszcze jedną rzekę. Rzeki w tym miejscu niesamowicie się zaplątały ze sobą.

Patrzę na Buddę... jest coś chyba dzisiaj niezadowolony,  bo siedzi w gęstej mgle i 
ledwo co go widać. Poza tym, co najciekawsze, podstawa posągu jest ozdobiona chińskimi 
balonami i szarfami. Wygląda to raczej dziwacznie.

Siedzimy na tej łasze przez dłuższy czas mając nadzieję, że może mgła opadnie. Jest 
to jednak próżne życzenie, bo jak wisi, tak wisi i ani drgnie. Szkoda, taki wielki Budda, a ja 
nawet nie mogę zrobić zdjęcia. Postanawiamy więc wracać, tym bardziej, że słońce zaczyna 
coraz  bardziej  prażyć.  Idziemy do hotelu  po nasze  tobołki,  aby przetransportować  się  na 
dworzec  autobusowy,  ale  czeka  nas  niespodzianka...  Przez  najbliższe  co  najmniej  dwie 
godziny nigdzie nie wyjedziemy z miasta. Dlaczego? Bo nic nie pojedzie przez miasto z tego 
względu,  że  na  kilka  godzin  został  wstrzymany  ruch  samochodowy.  Powód  tego  jest 
niebagatelny – święto wielkiego Buddy!!! Ulicami miasta maszeruje barwna parada. Kojarzy 
mi się z naszymi pochodami 1- majowymi, bo uczestniczą w niej między innymi ludzie z 
różnych  branż  pracowniczych.  Jest  oczywiście  muzyka...  chińskie  bębny,  w rytm których 
poruszają się ,,wieloosobowe” smoki, albo pso – lwy. W paradzie biorą też udział dzieci ze 
szkół prezentując sztuki walki. Jest gorąco, ze wszystkich pot leje się strugami, ale i tak każdy 
realizuje plan pochodu. Cieszę się niezmiernie, że mogę to zobaczyć, a jednak Budda nam 
wynagrodził, to że my go nie widziałyśmy dobrze w tej mgle. A z drugiej strony, my to mamy 
szczęście wpadać przypadkiem na takie ciekawe wydarzenia. 

Kiedy ruch zostaje przywrócony, idziemy na przystanek autobusowy, ale tutaj musimy 
przepuścić cztery autobusy, bo odjeżdżają zapakowane po dach. Po paradzie każdy chce jakoś 
wrócić,  my nie  chcemy już  się  pchać,  zresztą  przy  ilości  naszych  bagaży...  i  tak  jest  to 
niemożliwe. W końcu wsiadamy, a bileter jest na tyle uprzejmy (o dziwo!), że nawet pomaga 
nam załadować nasze bagaże, a potem pokazuje nam jeszcze, gdzie mamy wysiąść.

Jesteśmy na dworcu autobusowym,  z  Karolą idziemy kupić bilety do Chongqingu. 
Super  dostajemy na  kurs  za  godzinę.  Siedzimy wiec  jeszcze  spory  czas  na  murku  przed 
budynkiem pisząc nasze dzienniki, co oczywiście skutkuje tym, iż co jakiś czas obok nas z 
zainteresowaniem stoją i patrzą Chińczycy.



Kiedy  wsiadamy  do  naszego  autobusu  jesteśmy  pod  wrażeniem.  Jedziemy 
luksusowym  autobusem!!!  Nie  przypuszczałam,  że  Chińczycy  mogą  mieć  coś  takiego... 
Śmiać mi się chce, kiedy obsługa tego krążownika pokazuje nam woreczki, do których mamy 
wrzucać śmieci!!! No proszę, a jednak jak chcą to potrafią nie śmiecić. Coś mi się wydaję, że 
będziemy te kilka godzin jechać w świetnych warunkach. 

Droga naszej podróży mija bardzo szybko, bo czas umilają nam filmy puszczane na 
video. Najpierw oglądamy...  Tytanica z Leonardo di Caprio z chińskim dubbingiem!!!  Po 
prostu  czad!!!  Teraz  będę  wiedziała,  że  nie  ma  to  jak filmy z  chińskim dubbingiem.  Po 
Tytanicu serwują nam dwie komedie,  jedna bardziej  głupsza od drugiej.  Pomimo tego, że 
staramy się zrozumieć o co w nich chodzi, to gubimy się w wątku. Chińczyki oglądają i się 
śmieją, no tak ale to azjatyckie filmy, więc zapewne pod ich kulturę i mentalność. Zresztą w 
każdym z tych filmów scenki walk azjatyckich pojawiają się średnio co pięć minut.

Czas szybko biegnie, nawet się nie obejrzałyśmy, a mija godzina 20:30 i dojeżdżamy 
na dworzec w Chongqingu. Miasto usytuowane jest na wzgórzach z widokiem na zlewisko 
dwóch  rzek.  Chongqing  w  Chinach  słynie  z  zabójczych  temperatur  latem,  które 
niejednokrotnie przekraczają 40 stopni. Specyficzny klimat sprawia, że Chińczycy potocznie 
określają miasto jako jeden z trzech ,,pieców” kraju. 

Udaje nam się wypatrzyć na dworcu stanowisko w którym można nabyć bilety na rejs 
po Jangcy. Gość z agencji turystycznej nie mógł się nadziwić, dlaczego chcemy kupić bilety 
na klasę czwartą, a nie pierwszą. Cały czas próbuje nam wcisną wyższą klasę, a my jednak 
upieramy  się  przy  swoim,  aż  w  końcu  on  kapituluje.  Dostajemy  bilety  na  rejs  jutro 
wieczorem... Teraz będziemy musiały, coś ze sobą zrobić. Chińczyk z agencji wsadza nas do 
taksówki,  która  ma  nas  zawieźć  do  hotelu.  Pakuje  całą  czwórkę  z  bagażami  do  jednej 
taksówki! Ależ one są pojemne!!!

Dojeżdżamy do hotelu, ale okazuje się że za pokój chcą od nas barbarzyńską sumę... w 
przeliczeniu na złotówki po 75 złotych!!! Nas na to raczej nie stać. Postanawiamy więc udać 
się na przystań rzeczną i tam spędzić noc. Początkowo mamy problem, aby jakoś dostać się 
do portu, bo te bagaże są jednak znacznym problemem w transporcie i ostatecznie musimy 
wziąć  dwie  taksówki.  Najpierw  robimy  rekonesans  z  Karolą  szukając  na  przystani 
odpowiedniego miejsca na rozbicie naszego obozowiska. Poza tym szukamy naszego doku, z 
którego jutro odpływamy. Ostatecznie rozbijamy się w okolicach posterunku policji i toalety. 
Do rzeki schodzi skarpa z betonowych schodów, więc możemy do woli oglądać nocne życie 
toczące się w porcie. 

Po raz pierwszy korzystamy z epigazu, a już myślałam, że wieziemy to nadaremno. 
Czas na małą kolację. 

Szybko przyczepia się do nas, a w zasadzie do Karoli jakiś młody Chińczyk, który z 
niewiadomych  powodów chce  z  nami  siedzieć.  Nie  przeszkadza  więc  my nie  mamy  nic 
przeciwko. Zapada ciemność. Portowe życie nadal w toku. Ja z Karolą czuwać mamy do 3 w 
nocy, a Renia z Aśką udają się spać. Siedzimy sobie z Karolą (no i z tym Chińczykiem) i  
upływający czas umilamy sobie rozmową i przyglądaniem się załadunkowi i rozładunkami 
towarów  w  porcie.  Przeładunek  nie  odbywa  się  przy  pomocy  mechanicznych  urządzeń, 
tylko...  na plecach Chińczyków, którzy przenoszą ogromne ciężary.  Zresztą użycie sprzętu 
jest tu niemożliwe, bo statki nie cumują przy samym brzegu, bo chyba jest za płytko. Statek z 
nabrzeżem  łączy  metalowa  wielometrowa  rampa,  po  której  jak  mróweczki  poruszają  się 
przeładowujący towar Chińczycy. 

Siedzimy tak i siedzimy, a ja czekam na... szczury! Jesteśmy przecież w porcie, więc 
powinny gdzieś tutaj być. No i w końcu z czeluści ciemności pojawiają się i biegają wokół 
nas. Są ogromniaste. Szukają jedzenia, a że na chodniku plącze się wiele pudełek to one w 
nich harcują. Inne szczury tylko biegają i co pewien czas jakiś zabłąka się w nasze okolice. 



Jeden to nawet przebiegł obok śpiącej Reni... Dobrze, że dziewczyny śpią, przynajmniej tego 
nie widzą. 

O  3:30  następuje  zmiana.  Ja  z  Karolą  idziemy  spać.  Aśka  z  Renią  czuwają. 
Ostrzegamy je, aby uważały na plączące się tutaj szczurki. 

Zasypiam....

3 wrzesień
Budzi mnie śmiech, otwieram oczy i widzę wpatrujących się we mnie Chińczyków. 

Śmieją się Aśka i Renia, które już dłużej nie mogą wytrzymać, bo przechodzący Chińczycy 
zatrzymują się pooglądać, zwłaszcza nas, które śpią. Aśka z Renia już się zastanawiają, czy 
nie  pobierać  za  to  opłatę.  Podobno  od  wczesnych  godzin  porannych  jesteśmy  punktem 
zainteresowania licznych Chińczyków. 

Jest  dopiero  6:30,  ale  w  takich  warunkach  nie  da  się  już  spać.  Podobno  w nocy 
dziewczyny zrobiły nam zdjęcie, jak śpimy.

Zabieramy się za przygotowanie śniadania...  Chińczyki  z nieukrywaną ciekawością 
przyglądają się kuchence. Robimy herbatkę... 

Po śniadaniu idziemy z Karolą kupić wodę i  poszukać chleba.  Po ponad godzinie 
kluczenia wśród uliczek portowych blokowisk mamy tylko wodę i smażone placki z ,,czymś” 
mam nadzieję, że nie z trawą, bo nie zjem. Blokowiska, które mijamy są w sumie niczym 
innym, jak slumsami, brudnymi uliczkami, gdzie ludzie, żyją w skrajnych warunkach. Chleba 
nigdzie nie znajdujemy. Wracamy więc z tym, co mamy. Po kolejne zakupy wysyłamy Aśkę i  
Renię. Jest tak gorąco, że nie chce mi się nigdzie teraz ruszać. 

Dziewczyny idą i nie mają się pokazywać bez chleba.  My zostajemy na przystani, 
siedząc pod skromnym drzewkiem, które praktycznie nie daje cienia. W pewien momencie 
zaczyna  nas zaczepiać pewien młody Chińczyk,  który coś do nas woła z trzeciego piętra 
budynku obok. Poza tym wydaje z siebie dźwięki niczym małpka. Co jakiś czas ,,wrzaskuś” 
znika, żeby po kilkunastu minutach znowu być w oknie. W pewnym momencie z okna leci do 
nas papierowy samolocik, na którym napisany jest numer telefonu! Chińczyk pokazuje nam w 
oknie swój telefon komórkowy i... domowy. My pokazujemy, że nie zadzwonimy, a lepiej 
będzie  jak on  zejdzie  do  nas  na  dół.  Mija  trochę  czasu  i  pojawia  się  u  nas,  przy  okazji 
napatacza się inny starszy Chińczyk, który trochę zna angielski. 

Siedzimy i siedzimy... a dziewczyn jak nie ma tak nie ma.  Przenosimy się na drugą 
stronę drzewka, bo tam zaczął pojawiać się mały cień. Każdy kto nas widzi odsyła do cienia 
w budynku. Mija kolejna godzina, a dziewczyn nie ma....

Czas z Karolą umilamy sobie dalszymi obserwacjami i rozmową na temat chińskiego 
przeładunku towarów i...  chińskich mężczyzn. Żar z nieba się leje, a oni noszą i noszą te  
ogromne toboły. Za to jak popatrzeć na nich to nie mają ani grama tłuszczu, same mięśnie...  
ale za jaką cenę?

Mijają  cztery  godziny  Aśka  i  Renia  w  końcu  wracają.  Mają  wszystko  oprócz 
pomidorów. Co tam pomidory,  ważne że mamy chleb! Aśka kupuje nawet wyborne placki 
jajeczne. 

Do godziny naszego wypłynięcia coraz bliżej i bliżej. W miedzy czasie od krążących 
handlarek  kupujemy  mapy  Chin  oraz  mapy  przełomów  Jangcy.  Przy  tym  kupowaniu 
oczywiście robi się zbiegowisko, bo trzeba zobaczyć, jak kupują obcokrajowcy. 

Zaczepia nas jakiś gość dobrze znający angielski. Okazuje się, że jest Tajwańczykiem, 
mieszkańcem Tajpej.  Opowiada nam,  gdzie podróżował,  nawet  o tym,  że był  w Europie. 
Bardzo sympatyczny człowiek. 

Koło  18:00 idziemy w kierunku  doku czwartego,  gdzie  ma  cumować  nasz  statek. 
Zbieramy cały nasz obóz, oczywiście towarzyszą nam Chińczycy, którzy tylko czekają, aby 
zobaczyć,  jak  zabierzemy  się  z  całym  dobytkiem.  Idziemy,  statek  jest,  ale  jego  klasa 



pozostawia wiele do życzenia. Ale co tam, mnie się podoba. Okrętujemy się na naszą łajbę. 
Tam kłębią się już tłumy podróżnych. Praktycznie sami Chińczycy,  obcokrajowców widzę 
tylko trójkę. Obsługa prowadzi nas do naszej 10 – osobowej kajuty. Jak się później okazuje 
jest nas trzynaścioro...

Siedzimy...  najlepszą  minę  ma  Aśka,  która  w  pewnym  momencie  odkrywa  pod 
jednym z łóżek worek w którym podróżują kogut z kurą!!! Tylko głowy sterczą im z worka. 
Coś mi się wydaję, że będzie wesoło.

Z Karolą robimy rozeznanie na statku. Odkrywamy, że łazienka znajduje się na rufie 
statku  i  jest...  pod  chmurką.  Coraz  lepiej...  nie  ma  to  jak  naturalne  swojskie  warunki... 
przynajmniej poznamy normalnych chińskich podróżnych. Tutaj muszę zaznaczyć, że w tym 
regionie statek jest tak samo traktowany jak pociąg, czy autobus, bo jest to obszar górki i do 
wielu miejscowości ciężko dojechać, więc jest to jedyny dostępny środek lokomocji. 
Chodząc po statku odkrywamy,  że klasa trzecia znajduje się na tym samym pokładzie,  co 
nasza klasa czwarta i prawie niczym się nie różni, no może tym, że jest w niej mniej łóżek. 
Poza tym znajdujemy jeszcze klasę piątą więc nie jesteśmy najgorsze. Klasa piąta znajduje się 
pod pokładem, a ludzie podróżują z towarem i śpią na kartonach...

W naszej kajucie podróżuje jeszcze jakieś starsze małżeństwo, matka z dzieckiem (ta 
od worka z drobiem) i dwie dziewczyny, z których jedną nazwałam Radio Wolna Azja, bo 
gada jak najęta, raz że dużo, a dwa, że strasznie głośno. Słychać ją chyba na drugim końcu 
statku.  Potem jeszcze  dosiadają  się  jakieś  osoby...  Nasza  kajuta  pęcznieje.  Już  o zmroku 
idziemy się  umyć  w tej  łazience  pod chmurką,  nie  jest  źle.  Jeszcze  nie  byłam w żadnej  
łazience o tak fantastycznych widokach na przełom rzeczny....

Koło  21:00  idziemy  spać...  przy  otwartych  drzwiach  kajuty,  bo  klimatyzacja 
oczywiście nie działa....

4 wrzesień
Budzę się tuż przed siódmą rano, a właściwie zostaję obudzona przez Radio Wolna 

Azja!!! Dziewczynie trzeba by zainstalować jakieś tłumiki...
Spoglądam co robi moja ekipa... też już nie śpi, wszystkie skrobią notatki w swoich 

dziennikach z podróży. Nie mam zamiaru wstawać przed dziewiątą rano, więc postanawiam 
iść dalej podrzemać. Na sąsiednim łóżku pojawiły się dwie nowe dziewczyny, które charchają 
i rzucają chusteczki na podłogę.

Kiedy wybija dziewiąta i ja chcę wstać, to dziewczyny śpią jak zabite. Nie pozostaje 
mi nic innego, jak zrezygnować ze wstania i spać dalej. Ostatecznie wstajemy i o 10:30 jemy 
śniadanie... kisielek z jabłkami.

Statek co pewien czas zawija do portów na rzece Jangcy. Po jednym z takich postojów 
w naszej łazience „pod chmurką” pojawia się stadko 20 kaczek powiązanych ze sobą po 10 
sztuk. Zresztą na korytarzyku, kilka kajut od naszej stoją od wczoraj przywiązane do burty 
statku dwie szare kaczuszki. 
 Jesteśmy na Jangcy najdłuższej rzece Chin i kontynentu azjatyckiego, zarazem jednej 
z najdłuższych rzek na świecie. Ma długość 6300 km, a powierzchnia dorzecza wynosi  1807 
tys.  km2.  W górnym  biegu  zwana  jest  także  Jinsha  Jiang,  ponadto  na  obszarze  Wyżyny 
Tybetańskiej nosi kilka lokalnych nazw.

Obszar źródłowy ma na Wyżynie Tybetańskiej. W środkowym biegu przepływa przez 
obszar Kotliny Syczuańskiej , następnie przez Przełom Trzech Wąwozów wypływa na Niziną 
Chińską.  Uchodzi  do Morza  Wschodniochińskiego  tworząc  deltę.  Koryto  Jangcy u  ujścia 
sięga 10 km szerokości.

Między  miastami  Fengije  w  prowincji  Sichuan,  a  Yichang  w  Hubei  znajdują  się 
wielkie Trzy Przełomy (Sanxia), które są jedną z najbardziej niezwykłych atrakcji w Chinach. 
Niestety będzie je można podziwiać tylko do roku 2009, kiedy to zostanie sfinalizowany do 



końca  gigantyczny  projekt  budowy Tamy Trzech  Przełomów o wysokości  180  metrów  i 
szerokości 2 kilometrów. Wtedy to przełomy znajdą się pod wodą i powstanie zbiornik o 
długości 600 kilometrów.

Na  obszarze  dorzecza  Jangcy  mieszka  40%  mieszkańców  Chin  i  zbiera  się  3/4 
krajowej produkcji ryżu. Jest wielkim szlakiem transportowym i jest żeglowna na długości 
ok.  2800  km.  Połączona  Wielkim  kanałem  z  Huang  He.  Na  rzece  wybudowano  liczne 
hydroelektrownie, wykorzystywana do nawadniania. Główne dopływy: Min Jiang, Hah Shui 
(lewe)  oraz  Xiang  Jiang,  Gan  Jiang  (prawe).  Główne  miasta  nad  Jangcy  to:  Dukon, 
Chongqing, Wuhan, Nankin, w delcie Szanghaj.

Płyniemy... raz tafla rzeki spokojna, to innym razem wzburzona. Kolor rzeki posiada 
odcień brudnej żółci... znowu te osady. Otaczające góry jeszcze nie są wysokie. Przełomy, na 
które czekamy zapewne dopiero jutro. Nad rzeką przewieszone są co pewien czas mosty...

Na  obiad  udajemy  się  dzisiaj  do  restauracyjki  na  statku  i  bierzemy  standardowy 
zestaw obiadowy za pięć yuanów, czyli ryż, kapusta, „mięso boczkowe” z zieloną papryką i z 
czymś  jeszcze,  co  nie  przypomina  ani  mięsa,  ani  warzywa.  Postanawiamy  przyjść  tutaj 
również jutro. Po obiedzie pijemy zimne piwo, bo boczek był tłustawy. Smakuje wybornie.

I płyniemy dalej. Jest dokładnie 15:00 popołudniu. W naszej kajucie 6 osób śpi. Renia 
i ja gryzmolimy, Aśka na zewnątrz podziwia widoki. O! Widzę, że jedna z kur spod łóżka ma 
już  skrzydło  poza  workiem,  w którym siedzi.  Ciekawe czy uda jej  się  z  niego w końcu 
wydostać. Karola ma ochotę dotknąć grzebienia kury. Podobno jest to jej pierwsze spotkanie 
z kurą w takiej odległości... Nie ma, to jak pochodzić ze stolicy i nie mieć kontaktu z wsią...

Hmm,  nie  pisałam  jeszcze  nic  na  temat  toalety  znajdującej  się  na  statku. 
Umiejscowiona jest w pobliżu łazienki „pod chmurką”. Są cztery toalety położone jedna za 
drugą  i  oddzielone  ściankami  działowymi.  Wszystkie  cztery  łączy...  kanał  z  wodą  która 
usuwa nieczystości....  Woda leci na bieżąco, bo tłoczona jest prosto z rzeki...  jedną stroną 
woda wpada, a drugą wypada przelatując przez bardzo wartkim strumieniem przez wszystkie 
toalety...

Miasta położone nad Jangcy  to jeden wielki plac budowy. Wszędzie same dźwigi. 
Budują się kolejne wieżowce. Aż trudno w  to uwierzyć kiedy, gdzieś w środku ogromnego 
państwa, jakim są Chiny, na pustkowiu wyrasta wielomilionowe miasto.  Jest w nim wiele 
wieżowców, do czego nie może umywać się nasza Warszawa.

Płyniemy nadal... minęła już 19:00. Nic specjalnego się nie dzieje... wysiadają tylko 
kaczki z naszej łazienki. Ich właściciele zarzucają dwa sznury kaczek na drąg i pędzą z nimi 
na brzeg. 

Na jednym  z  przystanków udajemy się  na kolację.  Nasze  trzy chleby zdobyte  w 
Chongqingu  z  takim  mozołem  nadal  są  nie  ruszone.  Ale  jak  można  jeść  chleb,  jeśli 
wyparzyłyśmy  dzisiaj  ziemniaki!!!  Do  nich  dokupujemy  różne  sałatki  z  zielonej  trawy, 
fasolki szparagowej, soi, kłączy bambusa oraz zielonej papryki. Mniam! Ziemniaki też były 
dobre, ale ich smak skutecznie zabijały ostre przyprawy.

Uff, zrobił się w końcu wieczór i można wreszcie odczuć lekki chłodek. Przez cały 
dzień z nieba lał się żar.  Region ten to podobno jeden z pieców Chin. Mimo tego, że powinny 
panować  tutaj  bardziej  znośne  warunki,  to  cały  czas  jest  parno  i  gorąco.  Rosną  liczne 
bananowce. Na podobnej szerokości geograficznej w Szanghaju bananowców nie ma. 

Krajobraz  na  brzegach  Jangcy  powoli  się  zmienia.  Teraz  płyniemy  w  otoczeniu 
zalesionych gór, które wyglądają niczym egipskie piramidy. Ciekawie mnie, co zastaniemy 
jutro po przebudzeniu.

Wieczorem wpadamy na genialny pomysł umycia włosów w łazience tym razem „pod 
gwiazdami”. Potem suszymy je na wietrze, który wieje wraz z płynącym statkiem.

Kiedy  stoję  sobie  na  korytarzyku  mija  mnie  stary  Chińczyk  z  dyndającą  na  szyi 
komórką.  Wygląda  to  dla  mnie  bardzo  dziwnie,  bo  w Polsce  starsi  ludzie  nie  chodzą  z 



telefonami.  Ni  z  gruszki,  ni  z  pietruszki  zaczyna  ze  mną  rozmawiać  i  to  po  angielsku. 
Osłupiałam z wrażenia. Zaraz okazuje się, że był pilotem podczas II wojny światowej i skakał 
na  spadochronie  z  samolotów.  Szkolił  się  w  Stanach  Zjednoczonych  stąd  tak  zna  język 
angielski.  Widać po nim, że to wojskowy, rozmawia ze mną pokrzykując, tak jakby wydawał 
rozkazy. Opowiada o tym, że dużo podróżuje i że był m.in. W Indiach, RPA, Maroku. Nasza 
rozmowa oczywiście ściąga wielu gapiów... W końcu Chińczyk odchodzi.

Koło 22:00 idziemy spać, ale jak tu zasnąć jeśli pali się światło, którego nie można 
wyłączyć???

5 wrzesień
Budzę się koło szóstej rano... hmm, ładny widok, więc wyskakuję, a ze mną Aśka. 

Kiedy wracamy okazuje się, że Karoli i Reni nie ma. Hihi Karola poszła do łazienki i dopiero 
po powrocie dowiedziała  się jaka to wczesna godzina.  Po zrobieniu kilku fotek,  które nie 
wiem czy wyjdą, idę dalej spać.

Koło  godziny ósmej  statek  zawija  do  Wushan,  gdzie  ma  stać  przez  sześć  godzin. 
Siedem osób z naszej kajuty wysiada. My postanawiamy opuścić statek o dziewiątej. Zanim 
trafiamy na ląd musimy przejść przez dwa inne statki, bo są przycumowane do siebie, a nasz 
do nich. Zresztą do naszego również przycumowuje właśnie kolejny statek. Przechodzenie 
przez  statki  na  ląd  trochę  trwa,  bo  trzeba  kluczyć  korytarzykami  znajdującymi  się  na 
sąsiednich statkach. W końcu opuszczamy statki  i  przechodzimy po długim trapie  na ląd. 
Wspinamy się po zboczu, które prowadzi do miasta.  Kiedy w końcu docieramy do ubitej 
drogi,  widzę,  że jej  część stanowi nic  innego jak rynsztok.  Wszystkie  nieczystości  pędzą 
prosto do rzeki rowkiem wykopanym wzdłuż drogi. Czasami te nieczystości nie mieszczą się 
w rynsztoku i wylewają się poza niego zalewając całą drogę.

Stajemy na rozdrożu i zastanawiamy się gdzie by tu pójść. Okolica wygląda jak jeden 
wielki  slums,  więc nie  mamy pojęcia,  co z  sobą zrobić.  Zatrzymuje  się  koło nas  pewien 
Chińczyk,  który  ma  motor  z  przyczepką  i  siedzeniami.  Najbardziej  z  takiego  środka 
lokomocji cieszy się Karola, która prowadzi dokumentację wszystkich środków transportu, 
którymi  poruszamy  się  od  początku  naszej  podróży.  Takim  środkiem  jeszcze  się  nie 
przemieszczałyśmy. Wsiadamy, Chińczyk nas wiezie, ale my nie wiemy dokąd. W każdym 
razie możemy sobie pooglądać miasto. Pierwszy rzut oka na ulice tego miasta i mam tylko 
jedno spostrzeżenie, że to miasto mogłoby służyć za plan filmu, w którym jest jakiś kataklizm 
typu  trzęsienie  ziemi.  Wszystkie  budynki  są  tutaj  wyburzane.  W każdym  miejscu  widać 
chińskich  robotników,  wszędzie  trwają  prace  wyburzające.  W powietrzu  unoszą  się  duże 
ilości pyłów. Pośród tego wszystkiego toczy się normalne życie – ludzie się przemieszczają, 
pracują  sprzedając  na  straganach  ubrania,  czy  warzywa,  poza  tym jak  zwykle  gotują.  W 
miejscach  wyburzonych  budynków  powstają  nowe.  Widać,  że  budynki  znajdujące  się 
najwyżej miasta na wzniesieniu są nowe, a prace budowlane schodzą stopniowo w dół ku 
rzece. 

Chińczyk  wywozi  nas  na  drugi  koniec  portu,  płacimy  mu  po  10  yuanów  za  tę 
przejażdżkę i same postanawiamy przejść się po mieście. Z nudów włazimy do wszystkich 
możliwych sklepów, gdzie każda rzecz pokryta jest kurzem z racji wspomnianych rozbiórek. 
Aśka  kupuje  do  swojej  chińskiej  sukienki  buty...  teraz  już  ma  cały  strój,  aby  pójść  po 
powrocie do domu na wesele. 

Zatrzymujemy się przy straganie z pamiątkami. Dzięki targowaniu się naszego speca 
od spraw handlu za jedyne 48 yuanów kupujemy klika rzeczy: Aśka – dwie figurki Chińczyk 
i Chinki, ja – figurkę Buddy i żółwi, a Renia...  kamyk.  Naszym zakupom przyglądają się 
ludzie,  a  sprzedający chcą  za  wszelką  cenę  sprzedać  nam jeszcze  więcej,  więc nawet  po 
naszym odejściu biegają za nami po ulicach miasta, przynosząc nam coraz to nowe rzeczy.



Wracamy na statek, przeskakując pomiędzy spływającymi ulicami ściekami. Ciekawe, 
czy nie szerzy się tu jakaś zaraza, biorąc pod uwagę takie warunki sanitarne.

Po  wejściu  do  naszej  kajuty  starsza  Chinka  próbuje  nam coś  powiedzieć,  ale  nie 
bardzo rozumiemy, o co jej chodzi. Wkrótce się wyjaśnia, bo kiedy chcę zmienić sandały na 
klapki okazuje się, że zniknęły. Wtedy rozumiemy, co chciała nam powiedzieć Chinka... jej 
mąż po prostu pożyczył  sobie moje klapki do kąpieli!!!  Hmm, a więc jest tutaj  na statku 
gdzieś prysznic! Renia dogaduje się z Chińczykami w sobie tylko znanym języku migowym i 
rusza  do  łazienki.  Reni  długo  nie  ma,  a  w końcu jak  wraca  jest  trochę  roztrzęsiona,  bo 
podobno  zatrzasnęła  się  pod  prysznicem,  a  w  całym  pomieszczeniu  panowała  atmosfera 
niczym w saunie. Ledwie wytrzymała, ale jakoś udało jej się wydostać z tego pomieszczenia.  
Tłumaczy nam, jak dojść do łazienki znajdującej się na ostatnim piętrze statku. Idziemy we 
trzy. Udaje nam się ją znaleźć. Wchodzimy we trzy do dwóch kabin. Ale fajnie – po takich 
upałach,  jakie  tutaj  panują miło  jest  wziąć prysznic.  Naszą sielankę przerywa wejście  do 
łazienki...  Chińczyka!!!  Ów Chińczyk zdążył  nawet zajrzeć przez szybkę do kabiny Aśki! 
O rety!!! Jesteśmy w męskiej łazience!!! No tak, ale skąd mogłyśmy wiedzieć, że to męska, 
jeśli  na  drzwiach  łazienki  były  tylko  chińskie  krzaczki???  Po naszym wyjściu  z  łazienki 
obsługa statku oraz ludzie zajmujący podłogę w holu pierwszej klasy chichoczą z nas. Wcale 
się im nie dziwię...

Siedzimy sobie  na  statku  w najlepsze,  aż  w końcu pora coś  zjeść,  więc  po nasze 
tradycyjne zestawy obiadowe udajemy się na brzeg. Za pięć yuanów przynosimy podsmażane 
ziemniaki  oraz  sałatki  z  zielonej  fasolki,  ziemniaków  w plasterkach,  grzybów,  cienkiego 
makaronu, podsmażanej kapusty, kiszonej kapusty o lekko słodkawym smaku. Wyśmienity 
obiad i oczywiście kolejny dzień z rzędu do obiadu fundujemy sobie piwo.

Do naszej kajuty dosiada się sympatyczny gość ze swoim synem, który próbuje cały 
czas czymś nas częstować. My postanawiamy dać mu maleńką flaszeczkę polskiej wódki, 
która zajechała z nami aż tutaj.

W tej chwili jest 14:10 i od tych dziesięciu minut powinniśmy już płynąć dalej, ale nic  
z tego stoimy nadal. Nawet nic nie zapowiada szybkiego odpłynięcia, bo stoimy pośrodku 
statków. Muszą odbić dwa, abyśmy mogli  również odpłynąć.  Na tych odgradzających nas 
dwóch statkach nie widzę żadnego ruchu więc domyślam się, że posterczymy tu jeszcze spory 
czas.

Wypływamy po godzinie 16:00, a co tam tylko dwie godziny spóźnienia, to chyba i 
tak  całkiem  niedużo.  A  ile  zachodu  przy  tym  było,  jak  odpływały  statki...  czekałam  na 
moment kiedy się zderzą. Nie wiem dlaczego, ale tu nikt nie martwi się takimi sprawami. 
No nic, w końcu płyniemy,  poza tym nareszcie widzę przełomy.  Ściany gór od tafli  rzeki 
maja po około 900 metrów. Widoki imponujące. Przed przepłynięciem do Wushan  mijaliśmy 
przełom Qutang Xia, który jest najmniejszym przełomem o długości zaledwie 8 kilometrów. 
Znajdujemy się  w obszarze  tzw.  Trzech  Przełomów,  które  ciągną  się  na  przestrzeni  200 
kilometrów, a ich szerokość waha się od 100 – 300 metrów. Wu Xia ma około 40 kilometrów, 
a trzeci najdłuższy - około 80.

Już po zapadnięciu zmierzchu mijamy piękny przełom – idealną dolinę V – kształtną 
uformowaną przez działalność rzeki przez wiele milionów lat. Robię zdjęcia z nadzieją, że 
coś z nich będzie.

Przy  końcu  ostatniego  przełomu  –  Wu  Xia  znajduje  się  wspomniana  już  zapora 
Gezhou. Pomimo późnej pory, praca na zaporze trwa. Ciemność rozświetlają rozbłyskujące 
urządzenia spawalnicze i lampy oświetlające teren budowy. Szkoda, że nie udało nam się tutaj 
przypłynąć przed mrokiem, bo widok tak ogromnej konstrukcji byłby zapewne fantastyczny.
Płyniemy dalej, według informacji zdobytych przez Renię do Yichang powinniśmy dopłynąć 
koło 21:30 – 22:00. Jednak 22:00 już minęła, a my niestety nadal płyniemy. Jakby tego było 
mało to właśnie wpływamy do śluzy. Kiedy śluza zostaje zapełniona statkami i barkami drzwi 



śluzy zamykają się, a woda zostaje powoli wypuszczana ze śluzy. Po kilku minutach jesteśmy 
jakieś  22  metry  niżej  niż  zanim  wpływaliśmy  do  śluzy.  Kiedy  poziom obniża  się  mam 
wrażenie,  że  to  ściany śluzy rosną.  W końcu wypływamy i  docieramy do portu,  właśnie 
dobija 23:00. Ciekawe co teraz zrobimy??? Przy porcie stoją dziesiątki taksówek i busów, bo 
do portu zawinęło kilka statków pasażerskich. Tłum ludzi się kłębi. 

Dopada nas taksówkarz, który za jedyne pięć yuanów zabiera do taniego hotelu. Na 
dworzec kolejowy nie mamy co jechać, bo już jest zamknięty. Taksówkarz radzi nam udać się 
na niego z samego rana, aby kupić bilety do Xian. Poza tym pociąg jest dopiero o 17:00. 

Dojeżdżamy do całkiem przyjemnego hotelu. Miękkie łóżko... nie wiem, jak się na 
nim ułożyć  po tych  trzech nocach spędzonych  w mało  wygodnych  warunkach.  Poza tym 
czuję się nieszczególnie, czyżby jakieś jedzenie mi zaszkodziło??? Zasypiam po północy...

6 wrzesień
Budzik wyrywa mnie ze snu o ósmej rano... rety dlaczego już??? Wstajemy. Karola i 

ja od razu biegniemy na pobliski dworzec kolejowy kupić bilety do Xian. 
Stoimy w ogromniastej kolejce, a takich kolejek jest w budynku kilkanaście. Pomimo 

naszych obaw dostajemy bilety na interesujący nas pociąg o 17:50. Zadowolone ruszamy na 
poszukiwanie czegoś zdatnego do jedzenia. Szukamy pomidorów. Nie ma!!! Nigdzie ich nie 
ma. W końcu kupujemy je w... restauracji. Trafiamy nawet na supermarket, w którym można 
co nieco kupić do jedzenia i obcokrajowiec nie przypłaci tego rozstrojem żołądka. Mnie i tak 
od samego rana jest niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Z zakupami wracamy do hotelu, gdzie z 
braku  innej  rzeczy  do  roboty,  siedzimy  aż  do  południa.  Potem  niestety  musimy  się 
wymeldować z hotelu i idziemy na dworzec, gdzie pod ścianą prowizorycznej hali dworcowej 
rozbijamy się na parę godzin. Hala jest prowizoryczna, bo główny budynek jest nieczynny z 
tego względu, że dworzec jest w budowie.

Siedzimy na karimatach pod murkiem i możemy obserwować przemieszczające się 
tłumy ludzi. Nie mogę nic jeść tak mnie od tego jedzenia odrzuca. Z tego, co dziewczyny 
mówią  one  też  miały  problem  wczoraj.  Jednak  chyba  zaszkodziło  nam  jakieś  jedzenie 
kupowane na brzegach Jangcy. W takim stanie nie chce mi się nigdzie ruszać, tym bardziej, 
że sam zapach straganów, na których coś się gotuje doprowadza mnie do mdłości. 

Aśka z Renią idą pooglądać miasto. Mam nadzieję, że pohamują żądzę wydawania 
pieniędzy,  o ile w ogóle coś w tym mieście znajdą do kupienia. Podczas ich nieobecności 
obok nas rozbija się kolejna grupka turystów  skośnookich mówiących po angielsku. Z tego 
co udało nam się zaobserwować pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. 

Po pewnym czasie wracają dziewczyny, które stwierdzają, że miasto jest do niczego. 
Wszędzie można kupić tylko ichniejsze jedzenie i nic poza tym. 

Kiedy hala  pustoszeje,  a  zbliża  się  czas  naszego pociągu,  przenosimy się  do  hali. 
Siadamy blisko wejścia na peron. Przerzucamy nasze bagaże przez barierki,  tak,  że kiedy 
nadejdzie pora inwazji na wyjście, będziemy najbliżej drzwi. O 17:00 wybucha poruszenie i 
cały tłum Chińczyków rzuca się do barierek i to tak skutecznie, że wyprzedza nas w kolejce! 
Robią to sprawnie i szczelnie  ustawiają się pomiędzy barierkami do wyjścia.  My również 
rzucamy się  do ataku,  który niestety przegrywamy i  zostajemy nieco  z  boku.  Z ciężkimi 
plecakami stoimy przez ponad pół godziny z tłumem Chińczyków żądnych ataku na pociąg. 
Nam mało kręgosłupy nie wysiądą od tych kilogramów na plecach, ale twardo stoimy i nie 
chcemy  się  dać  tubylcom.  Ja  z  tego  wszystkiego  zapominam,  że  choruję  na  jakąś 
niestrawność...

W  końcu  wrota  wejściowe  na  peron  otwierają  się.  I  tu  czeka  na  nas  miła 
niespodzianka, bo możemy przejść obok barierek (!!!), a Chińczyki tłoczą się jeden na drugim 
pomiędzy barierkami.  Mają teraz za swoje. My, jak jakieś vip-y ruszamy spokojnie przed 
siebie, a potem biegiem do pociągu.  Dopadamy naszego wagonu. Nie obywa się bez draki, 



bo jeden Chińczyk, tak się pcha na Aśkę, że jej walizka ląduje pod pociągiem. Udaje się ją 
jednak sprawnie stamtąd wyciągnąć. Jest trochę krzyków, nie tylko Aśki, ale i konduktora 
wagonu. Suma sumarum udaje nam się dokonać abordażu na pociąg.  Usadawiamy się na 
naszych  miejscach,  a  bagaże  umieszczamy na półkach.  Uff,  kolejna batalia  pociągowa,  z 
której wychodzimy zwycięsko. 

Jedziemy w kierunku Xian. Aśka dzisiaj czuje się źle. Przewiało ją wczoraj na statku 
na Jangcy i ma zapalenie korzonków. Bierze tabletki przeciwbólowe, ale chyba jest coraz 
gorzej.

W pociągu jest  o dziwo czysto,  chyba dlatego,  ze przy siedzeniach stoją kosze na 
śmieci. No i proszę, a jednak jak muszą to potrafią być czyści. Jednak coś takiego jak kosz na 
śmieci w tym kraju istnieje i nie wszyscy są tacy brudni, jak mi się wydawało. 

Przed nami siedzi mały chłopiec,  który nas zaczepia,  aż ostatecznie wciąga nas do 
zabawy  w  chowanego  po  całym  wagonie.  Chińczyki  mają  niezły  ubaw.  Dzieciak  raz 
przygląda mi się dość badawczo mierząc, czy mogłabym się zmieścić pod fotelami... Myślę, 
że chyba raczej jest to niemożliwe, chociaż Renia tam sypia. Mały Chińczyk znosi nam do 
pokazania swoje pokemony – nalepki. Siedząca obok nas Renia zajęta jest pisaniem swojego 
dziennika i nie zwraca na dzieciaka większej uwagi. W pewnym momencie on każe jej wstać, 
a kiedy Renia opuszcza miejsce on zadowolony zajmuje jej siedzenie...

W tym pociągu  następuje  pobicie  rekordu,  jeśli  chodzi  o  czas,  do  którego jeżdżą 
wózki z jedzeniem. Ostatni wyjechał „na trasę” o 2:30!!! Potem była przerwa, aczkolwiek 
niewielka i już od szóstej rano znowu wyruszyły na wagony. 

O śnie nie ma  dzisiaj mowy... choć i tak jakoś udaje mi się drzemać...

7 wrzesień
Jedziemy i jedziemy. Za oknem ciągną się przepiękne tereny lessowe, aż mam ochotę 

opuścić  ten  pociąg.  Cały  czas  widać  wąwozy,  czy  też  ostańce  lessowe  o  najbardziej 
wymyślnych kształtach. Krajobraz tego regionu wydaje się być bajkowy. Wśród tych lessów 
rosną pola kukurydzy... i chyba po raz ostatni widzę swoje ulubione bawoły wodne... chlip...

Z Aśką jest jeszcze gorzej. Obyśmy, jak najszybciej dojechały do Xian i znalazły tam 
hotel, to przynajmniej zapakowałoby się Aśkę do łóżka. 

Do  Xian  docieramy  o  10:30.  Zaraz  dopada  nas  naganiacz  turystów  do  hotelu. 
Decydujemy się na to z dwóch powodów: raz, że hotel jest blisko dworca kolejowego, dwa, 
że jest tani, no i trzy – Aśkę szybko położymy do łóżka.

Hotel  jest  w  porządku  i  ma  nawet  pomieszczenie  z  komputerami  i  dostępem  do 
Internetu. W wolnej chwili trzeba będzie z niego skorzystać. 

Aśka z Renią zostają, a my z Karolą jak zwykle biegniemy na dworzec kupić bilety do 
Pekinu na jutro oraz dowiedzieć  się jak dostać się stąd do Terakotowej  Armii.  Wszystko 
udaje nam się załatwić, choć nie obyło się bez kłopotów, bo najpierw nie mogłyśmy trafić do 
kas biletowych, a potem jak zobaczyłyśmy kolejki to byłyśmy raczej mało optymistycznie 
nastawione na sukces biletowy. Jest dobrze, bilety mamy na jutro, poza tym wiemy jak dostać 
się do Terakotowej Armii.

W drodze  powrotnej  z  dworca  do  hotelu  postanawiamy kupić  plany Xian.  Zanim 
sprzedająca plany zaskoczyła,  że chcemy kupić cztery plany, to trochę czasu minęło. Była 
przekonana, że chcemy płacić za każdy plan 4 yuany, a nie 5. W końcu, kiedy zrozumiała 
chwyciła mnie za rękę i pociągnęła tak, że już myślałam, iż za chwilę ją stracę.

Wracamy do hotelu, robimy pranie, kąpiel i ruszamy do miasta. Aśka zostaje w łóżku. 
Mam nadzieję, że choć trochę to jej pomoże. My włóczymy się po mieście.

Trochę historii Xian nikomu nie zaszkodzi... Xian leży w prowincji Shanaxi. Kiedyś 
miasto  było  godne  Rzymu.  Przez  ponad  2  tysiące  lat  w  Xianie  dochodziły  do  władzy  i 



przechodziły  do  historii  kolejne  dynastie.  Pomniki  i  zabytki  znajdujące  się  w  mieście 
świadczą o tym, ze stanowiło ono niegdyś centrum chińskiego świata.

Xian ma też nieco muzułmański charakter. Ściśnięte w bocznych uliczkach meczety i 
ruchliwe targowiska nadają miastu odcień magii. 

Najwcześniejsze ślady bytowania ludzi w tym regionie pochodzą sprzed 6 tysięcy lat. 
Powstawały tu pierwsze wioski, a potem na brzegach Fen He legendarny Zhou założył stolicę 
swojego państwa. Między V, a III wiekiem p.n.e. Chiny były państwem podzielonym na pięć 
mniejszych,  które  prowadziły  miedzy  sobą  nieustanne  walki.  Okres  ten  zakończył  się 
zwycięstwem dynastii Qin, której cesarz Qin Shi Huangdi został pierwszym cesarzem Chin. 
Za stolicę obrał Xianyang położone niedaleko Xian. Jego żądza nieśmiertelności pozostawiła 
potomnym  godną  podziwu  schedę:  grobowiec  strzeżony   przez  tysiące  terakotowych 
żołnierzy. Dynastia Qin upadła niedługo po śmierci cesarza Qin Shi Huangdi. W 207r p.n.e. 
obaliło ją powstanie chłopa Liu Panga, który założył swoją dynastię Han, która przetrwała 
400 lat.  Po obaleniu dynastii  Han w Chinach przez kolejne trzy stulecia zapanował okres 
nieładu, wojen i rozbicia.  Po upadku dynastii Han, północne Chiny zostały opanowane przez 
najeźdźców z północy, a południowa ich część pozostawała pod rządami kolejnych chińskich 
dynastii. Kiedy władcom dynastii Siu udało się ponownie zjednoczyć Chiny, postanowili oni 
w 582 roku wybudować nową stolice w Changanie. Dynastia ta w  szybkim czasie ustąpiła 
dynastii Tang. Za jej panowania Changan stał się największym miastem Azji. Miasto okalał 
prostokąt murów obronnych, które rozciągały się 8 kilometrów na osi północ – południe oraz 
około  10  kilometrów  ze  wschodu  na  zachód.  Mury,  w  które  wkomponowano  11  bram, 
zbudowane były z bitej ziemi wzmocnionej suszonymi na słońcu cegłami. W obrębie murów 
obronnych  znajdowało  się  wewnętrzne  miasto,  w  którym  rząd  i  sąd  cesarski  prowadziły 
obrady. Pod koniec ósmego stulecia dynastia tang i miasto zaczęły chylić się ku upadkowi. 
Ostatecznie dynastia upadla w 907 roku i po raz kolejny Chiny zostały rozbite.

Włócząc się po mieście trafiamy pod sławne mury z dynastii Tang tworzące obwód 14 
kilometrów, a nad każdą z jego bram górują trzy wieże. Na każdym z czterech wierzchołków 
prostokąta  murów  znajduje  się  wieża  obserwacyjna.  Ten  obiekt  obronny  ma  12  metrów 
wysokości, a jego szerokość od 12 do 14 metrów u góry i od 15 do 18 metrów u podstawy.

Kolejnym naszym celem miała być dzielnica muzułmańska, ale nie mogłyśmy do niej 
za bardzo trafić, bo Renia nie wzięła przewodnika, bo stwierdziła, że tam bez problemu trafi... 
docieramy na jakieś skrawki dzielnicy muzułmańskiej, gdzie z małych uliczek docierają do 
nas  arabskie  melodie,  a  od  czasu  do  czasu  przemyka  obok  nas  jakiś  Chińczyk  w 
muzułmańskiej czapeczce. Tyle widziałam tej dzielnicy...  nawet meczetu nie zobaczyłam... 
Więcej Reni nie będę słuchała i zabiorę wszystkie plany i przewodniki. 

Robi się już późno więc do hotelu wracamy trolejbusem, w którym dostajemy bilety 
mogące trafić do Księgi Guinessa. Są formatu... zeszytowej kartki!!!

Aśka  leży  w  łóżku.  My  również  idziemy  spać,  a  jutro  z  samego  rana  jedziemy 
obejrzeć do Terakotowej Armii.

 8 wrzesień
Wstajemy  dzisiaj  o  ósmej  rano,  zdajemy  pokój  i  zostawiamy  nasze  bagaże  w 

przechowalni hotelowej. Potem ruszamy w okolice dworca szukać autobusu numer 306, który 
zawiezie nas do Terakotowej Armii.

Nie musimy długo szukać, bo autobus widząc cztery turystki... sam nas znajduje i za 
jedyne 5 yuanów jedziemy do terakoty. Pomimo tego, że jest to jakieś 30-40 kilometrów to  z 
niewiadomych dla mnie powodów jedziemy aż półtorej  godziny.  Z taką właśnie zawrotną 
szybkością jeździ się w Chinach. 

W końcu dojeżdżamy i kierowca wyrzuca nas przed muzeum, ale szybko okazuje się, 
że  nie  jest  to,  to  czego szukamy tylko  grobowiec  cesarza  Qin,  a  Terakotowa Armia  jest 



jeszcze  jakieś  dwa  kilometry  dalej.  Nie  decydujemy  się  tutaj  wejść.  Kupujemy  więc 
pocztówki  oraz  ja  z  Karolą  małe  figurki  terakotowych  żołnierzyków.  Oczywiście  jest  to 
powodem kpin Reni, bo zastanawia się, co my chcemy robić w domu z tymi figurkami. 

Postanawiamy  przejść  się  do  terakoty,  ale  czeka  na  nas  niespodzianka,  kierowca 
naszego  małego  busa  306  woła  nas  z  powrotem.  Chyba  zauważył,  że  nie  tu  chciałyśmy 
wysiąść. Znowu wsiadamy do pojazdu i jedziemy już we właściwe miejsce – do terakoty.

Zanim dochodzimy do kas, aby kupić bilety wstępu musimy przejść obok straganiarzy 
z  licznymi  pamiątkami,  co nie  jest  takie  łatwe,  bo oni  prawie ze wciągają  nas  do swych 
straganów  i  sklepików,  aby  coś  kupić.  Kończy  się  to  tym,  iż  z  Karolą  kupujemy  sobie 
chińskie wachlarze. Po tym zakupie szybko zmierzamy do kas biletowych i po ich zakupieniu 
wchodzimy na teren muzeum. Przed nami do obejrzenia muzeum o historii  odkrycia  tego 
miejsca,   trzy  hale  z  terakotowymi  żołnierzami,  a  także  minikino  z  filmem o  powstaniu 
terakoty.

Terakotowa Armia (Bingmayong) jest atrakcją dorównująca Chińskiemu Murowi, czy 
też  Zakazanemu  Miastu.  Liczące  ponad 2000 lat  figury  żołnierzy  pozostają  do  dzisiaj  w 
bardzo dobrym stanie i nieprzerwanie strzegą dostępu do grobowca starożytnego cesarza. 

W 1974 roku chłopi kopiący w tym miejscu studnię, natrafili na zabytek, który okazał 
się być największym wydarzeniem archeologicznym XX wieku. Podziemny pokład gliny i 
drewna ukazał w końcu tysiące posągów żołnierzy i koni naturalnej wielkości, ukazanych w 
czasie  formowania  wojskowego  szyku.  W  1976  roku  odkryto  dwa  kolejne,  aczkolwiek 
mniejsze zespoły posągów. Posągi charakteryzują się tym, iż każdy z nich ma inną twarz. Nie 
ma dwóch podobnych do siebie terakotowych żołnierzy.

Pierwszy z podziemnych pokładów ma wymiary około 210 x 60 metrów. Głębokość 
wykopaliska to 5 – 7 metrów. W odstępach, co 3 metry wybudowane zostały ściany, które 
utworzyły korytarze.  Na posadzkach tych korytarzy wyłożonych szara cegłą,  ustawione są 
terakotowe  posągi.  Konstrukcja  pokryta  była  kiedyś  dachem,  który  podtrzymywany  był 
zespołem filarów.

Sześć tysięcy terakotowych żołnierzy na koniach ustawionych jest w zwróconym w 
kierunku wschodnim szyku wojennym. Czoło szyku składa się z trzech rzędów złożonych z 
210 łuczników i kuszników. Zaraz za nimi znajduje się główna siła bojowa, składająca się z 
uzbrojonych żołnierzy z pikami, mieczami. Towarzyszy im kawalkada 35 koni ciągnących 
rydwany, które obecnie już nie istnieją, gdyż uległy spaleniu podczas pożaru.

Do  dziś  skatalogowano  około  10  tysięcy  sztuk  broni.  Zebrana  broń  jest  teraz 
magazynowana i nie jest dostępna dla zwiedzających.  

Drugi pokład zawiera około tysiąca, a trzeci jedynie 68 wojowników i jeden rydwan i 
wydaj  się  być  centrum dowodzenia  pozostałymi  jednostkami.  Istnieją  przypuszczenia,  że 
odkopane  do  dziś  posągi  są  tylko  częścią  całej  armii,  która  nadal  może  tkwić  pod 
powierzchnią, ustawiona naokoło Grobowca Qin Shi Huangdi.

A kim był  ów cesarz  Qin?  W 246 roku p.n.e.  trzynastoletni  wówczas  Ying Zeng 
wstąpił na tron państwa Qin i przyjął tytuł  Shi Huanga – Pierwszego cesarza. Do 221 roku 
p.n.e.  pokonał  on  jedno  po  drugim  wszystkie  księstwa  i  zjednoczył  kraj  wprowadzając 
jednolity  pieniądz  i  pismo.  To  on  właśnie  rozkazał  budowę  Terakotowej  Armii,  która 
strzegłaby po jego śmierci  grobowca,  w którym będzie  złożony.  Tak,  też  się  stało  kiedy 
zmarł, pokłady z terakotowymi posągami zostały zamknięte i przysypane.

Zapisał  się  on w historii  również jako tyran  i  despota,  którego oskarżą się  dziś  o 
czystki,  a  także  zmuszanie  ludzi  do  morderczej  pracy  w  wielkich  przedsięwzięciach 
budowlanych. Jego panowanie obejmowało okres od 246 roku p.n.e. do 210 p.n.e., czyli do 
czasu jego śmierci. Jego syn zdołał utrzymać władze tylko przez 4 lata, kiedy to powstanie 
chłopskie  ustanowiło  na  tronie  cesarskim  nową  dynastię  Han.  Podczas  tego  powstania 
pokłady  terakotowych  żołnierzy  zostały  poniszczone,  gdyż  powstańcy  wtargnęli  do  nich 



plądrując  je  i  podkładając  ogień.  Stąd  też  wiele  posagów  jest  potłuczonych,  brak  jest 
drewnianych rydwanów, a także wiele posągów jest przyczernionych od sadzy.

Spacerując  po  halach  jestem  pod  ogromnym  wrażeniem,  tego  co  widzę.  Nie 
wyobrażałam sobie wcześniej terakoty w ten sposób. Po obejrzeniu hal z żołnierzami udajemy 
się do kina w kształcie beczki. Obraz filmu jest wokół nas. Ma całe 3600. Nigdy wcześniej nie 
byłam w takim miejscu. Film opowiada o tym, że armia powstała w latach 250 – 210 p.n.e. na 
polecenie  cesarza.  Film  pokazuje  cały  proces  „produkcji”  wojownika.  Wszystko  było 
odlewane, tylko głowa była robiona osobno, aby każdy wojownik miał inną twarz.  Potem 
żołnierze  byli  malowani  na  piękne  kolory,  często  błękitne.  Dzisiaj  tych  kolorów  brak  z 
powodu upływu czasu, jak i wspomnianego już pożaru. Jednak można zauważyć na wielu 
posągach pewne pozostałości oryginalnych barw. Ukazany jest również proces umieszczania 
posągów  w korytarzach,  a  następnie  na  górę  kładzione  były  belki  przykrywane  matami. 
Obecnie żołnierze przykryci są lessowymi osadami i są w kolorze jasnego brązu.

Po zwiedzeniu całego kompleksu i zrobieniu zdjęć, czeka na nas ponowne przejście 
wśród licznych straganów. Oczywiście kończy się to zakupami. Dobrze, że już wyjeżdżamy z 
Chin. Teraz mogę wydawać pieniądze bez obawy, że nie uniosę mojego plecaka.

Do Xian wracamy o 16:00 i idziemy do parku, bo mamy jeszcze dużo wolnego czasu 
zanim przyjedzie pociąg do Pekinu. Aśka z Renią zostają w parku, a my z Karolą idziemy 
jeszcze do sklepu muzycznego, a ja po drodze kupuję sobie letnią sukienkę.

Wieczorem  wracamy  do  hotelu,  odbieramy  nasze  bagaże  i  dokonujemy 
przepakowania.  Potem oczywiście  udajemy  się  na  dworzec.  Jak  miło,  że  znajduje  się  o 
przysłowiowy rzut beretem. W poczekalni robi się dość nerwowo, bo na peron wpuszczają 
nas na dziesięć minut przed odjazdem pociągu. Można się domyślić, co się dzieje na peronie. 
Przeżywamy istną makabrę,  bo wszyscy hurmem chcą się dostać do wagonów. Chińczyki 
szturmują  z  nadzwyczajną  siłą  pociąg.  W  sumie  nie  wiem  dlaczego,  bo  przecież  każdy 
posiada miejscówkę, a jak nie posiada to ma miejsce stojące.  Chińczyki, tak się tłoczą przed 
wejściem, że nikt nie może wsiąść. Z ludzi zrobiła się jednolita masa. Tłum jest bezlitosny, 
stoję gdzieś w jego środku z plecakiem na plecach, w jednej ręce mam walizkę w drugiej 
plecaczek. Mam wrażenie, że Chińczyki pchają się tak, że zaraz mi urwą ręce. Poza tym jeden 
z Chińczyków po mojej lewej stronie jest  nad wyraz upierdliwy.  Pomimo moich licznych 
kuksańców i przestawiania go przez Aśkę wiecznie wraca i mnie przydusza. Podczas mojej 
drogi do drzwi wagonu muszę kilku ludzi porządnie dźgnąć, aby jakoś iść, a nie stać i nie 
wsiąść do pociągu.

 Kiedy w końcu udaje mi się stanąć w drzwiach pociągu, Chińczyki tak się wciskają, 
że nawet w tych drzwiach udaje się im mnie wyminąć. Nie mam pojęcia jak to jest możliwe, 
albo  jestem  po  prostu  w  takim  szoku,  bo  nigdy  czegoś  podobnego  nie  doświadczyłam. 
Zbiorowa histeria ludzi wsiadających za wszelką cenę do wagonu, to coś makabrycznego. 
Teraz już wiem, jak to się dzieje, że w tłum może zabić człowieka. 

Ostatecznie  udaje  nam się  wejść do wagonu,  znajdujemy nasze miejsca,  lokujemy 
bagaże i wyczerpane opadamy na nasze siedzenia. Co to była za walka!!! Zmęczona jestem, 
tak jakbym wykonywała ciężka pracę fizyczną, a nie prostą czynność wsiadania do pociągu. 
Na moich dłoniach zrobiły mi się dwa odciski od walizki... to mówi samo za siebie, co się 
działo przy wsiadaniu.

Teraz mogę przyjrzeć się wagonowi, bo jest on zupełnie inny niż te, którymi do tej 
pory jeździłyśmy. Pociąg jest piętrowy, więc zabiera dwa razy więcej ludzi. My znajdujemy 
się na piętrze. I jeszcze jedna uwaga warta odnotowania. W naszym wagonie jest nieziemsko 
przystojny Chińczyk. Już myślałam, że takich mężczyzn to tutaj nie ma. Kiedy przechodzi 
obok – a przechodzi bardzo często – nie możemy się z Karolą oprzeć, aby sobie na niego nie 
popatrzyć... Na tym patrzeniu, komentarzach dotyczących dzisiejszego abordażu kończy nam 
się dzień...



9 wrzesień
Jedziemy  do  Pekinu...  jeszcze  tylko  godzina  i  będziemy  na  miejscu.  Jedyny 

mankament to taki, że wylądujemy na innym pekińskim dworcu. Wysiądziemy na Dworcu 
Zachodnim, o którym piszą w przewodniku, że jest to największy dworzec kolejowy Chin. 
Tam będziemy od razu próbować kupić bilety na pociąg do Manzhouli...

Przyjeżdżamy  do  Pekinu  i  wyładowujemy  się  z  naszymi  tobołami  na  dworcu. 
Najpierw pędzimy z Karolą dowiedzieć się, jak dojechać do granicy z Rosją, aby było jak 
najwygodniej, no i żeby ominąć ten nieszczęsny Harbin. Udaje nam się w końcu odnaleźć 
informację, co nie jest łatwe, bo ten dworzec rzeczywiście jest gigantycznych rozmiarów. 

Przypadkowy Chińczyk znający angielski pomaga nam dogadać się w informacji. Jak 
się szybko okazuje Chińczyk ma przedstawicielstwo swojej miodowej firmy nie gdzie indziej 
jak... w Polsce. W ten sposób udaje nam się dostać bilety do Manzhouli na 11 września na 
rano. Hmm, podróż ma trwać 33 godziny!!! Ciekawe, jak to wytrzymamy. 

Prosto z dworca jedziemy autobusem na dworzec główny,  bo mamy plan, aby tam 
zostawić nasze bagaże w przechowalni i odbierzemy w dniu wyjazdu. Nie będziemy wtedy 
musiały tak jeździć w te i we w te z całym bagażem. 

Znajdujemy przechowalnię, przepakowujemy się do mniejszych plecaków i...okazuje 
się, że przechowalnia za nasze tobołki chce po 100 yuanów (50zł) za dzień!!! O zdziercy!!! 
Nie pozostaje  nam nic innego,  jak zabrać  wszystko ze  sobą do hotelu.   Szukamy jakiejś 
taksówki,  ale  każda  chce  80  yuanów  za  tę  przyjemność.  Mam  wrażenie,  że  wszyscy 
Chińczycy od czasu poprzedniej naszej wizyty w stolicy powariowali,  jeśli chodzi o ceny. 
Poza  tym  od  kilku  minut  mamy  na  przysłowiowym  karku  Chinkę  –  naganiaczkę  miejsc 
hotelowych. Przez cały czas oferuje nam nocleg w hotelu i zbija cenę. Nam się nie chce z nią 
rozmawiać i ją praktycznie ignorujemy, ale ona nie daje za wygraną. W końcu Renia ma jej  
serdecznie dość i po polsku mówi do niej, aby się od nas odczepiła i dała święty spokój... 
Renia używa dość dobitnych słów, których tu nie wypada przytaczać. W każdym razie po 
minie Chinki widać, że się tym nie przejmuje i dalej się uśmiecha do Reni, dalej próbując 
zabrać nas do hotelu.

Ostatecznie ładujemy się do autobusu i po pół godzinie jesteśmy w naszym hotelu. 
Miejsca na szczęście są. Dostajemy 4 – osobowy pokój. Obsługa prowadzi nas do naszego 
pokoju i... okazuje się, że dokładnie przeciwny pokój zajmuje grupa polskich studentów, z 
którymi Karola utrzymuje kontakt jeszcze od czasu wyjazdu z Polski. Dziś wieczorem mamy 
zamiar się z nimi spotkać. W końcu będzie okazja poznać ludzi, z którymi wymieniamy się od 
prawie dwóch miesięcy smsami. 

Hmm, jest już 15:30, tyle czasy zajęły nam wojaże po mieście i to na dodatek bez 
sensu. Nic na tym nie zyskałyśmy tylko czas i nerwy straciłyśmy.

Postanawiamy  wykąpać  się  i  pójść  na  obiadek  do  pobliskiej  restauracji,  w  której 
jadłyśmy miesiąc temu. Zamawiamy kurczaka na słodko – kwaśno, kurczaka w bambusie, 
chińską  sałatkę  (czyli  wszystko  razem)  oraz  zieloną  fasolkę.  Mniam!!!  Tak  najedzone 
wsiadamy  w  autobus  i  jedziemy  na  ,,Piekielną  Uliczkę”  wydawać  pieniądze  na 
wyprzedażach.  Nie będę pisać tego, co kupujemy,  bo lista dokonanych zakupów mogłaby 
każdego przyprawić o zawrót głowy. Wystarczy, ze napisze o tym, iż mój mały plecaczek był  
wypchany po brzegi zakupionymi rzeczami...

Do hotelu  wracamy bardzo późno...  no  i  idziemy odwiedzić  naszych  ziomków  z 
naprzeciwka. Mamy zamiar wpaść tam na chwilkę, a w sumie zostajemy do... trzeciej w nocy. 
Atmosfera jest tak przyjemna, że trudno opuścić pokój. 

Grupka z  Krakowa liczy sobie pięć  osób i  jak się  okazuje ,,Krakowiacy”,  jak ich 
nazywałyśmy to wcale nie tacy Krakowiacy. Z Krakowa jest tylko Bartek notabene student 
geografii z UJ. Poza tym jest jeszcze Marta (ta, z którą Karola nawiązała kontakt) – studentka 



polonistyki, Ewa z AGH, Paweł i Rafał z Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Kiedy do nich 
wpadamy w pokoju zastajemy tylko Pawła i Bartka, reszta przychodzi później. Na dodatek 
przychodzą jeszcze inni dwaj Polacy, którzy tutaj się zatrzymali. Jeden z nich opowiada, jak 
to rozmawiali z polską pielęgniarka pracującą w chińskim szpitalu. Opowiadała im, że 2/3 
populacji  Chińczyków  to  mężczyźni.  Kobiety  kiedy  dowiadują  się.  Że  mają  urodzić 
dziewczynkę bardzo często dokonują aborcji. Poza tym wyznacza się tutaj kobietom rok, w 
którym mają urodzić dziecko. No i podobno małżeństwa kojarzone są przez rodziców. Nie ma 
również  wesela.  Ślub  ogranicza  się  do  ceremonii  ślubnej,  a  po  niej  następuje  sesja 
fotograficzna np. w parku, co miałyśmy okazje widzieć w parku w Xian. 

Już dawno zauważyłyśmy,  że dzieci to praktycznie sami chłopcy. Poza tym rzuciło 
nam się  coś  ciekawego w oczy.  W okolicach  Silk  Market,  dzielnicy,  w której  mieszkają 
ambasadorzy, można spotkać wiele par ,,białych” w wieku około 50 lat, którzy pchają wózki 
z  małymi  dziećmi.  Nie  byłoby  w  tym  nic  dziwnego  gdyby  te  dzieci  nie  były  małymi 
Chińczykami. Czyżby adopcja???

No tak, ale wracając do naszego spotkania z Polakami. Rozmowy toczą się burzliwe, 
każdy dzieli się swoimi wrażeniami z podróży po Chinach. Oni wyjeżdżają jutro z Chin przez 
przejście graniczne w Heihe, a trzecia grupa z kolei ma zamiar jechać przez Władywostok. 
Mamy nadzieję, że spotkamy się na Syberii w Cita w pociągu do Moskwy. Umawiamy się, że 
kiedy oni będą już wsiadać do pociągu zmierzającego do stolicy Rosji to wyślą nam smsa, 
kiedy będą w Cita. Może nam uda się kupić bilety i wracać razem z nimi. 

Wypijamy jeszcze piwko w polskim towarzystwie, nie ma to, jak w końcu spotkanie z 
rodakami. Potem następują pożegnania i możemy iść spać...

10 wrzesień
Pobudka ósma rano!!! Karola i ja wstajemy, bo chcemy jeszcze zobaczyć Zakazane 

Miasto.  Dziewczyny  jeszcze  śpią,  zresztą  mnie  też  się  chce  spać.  Przecież  wróciłyśmy z 
pokoju naprzeciwko dość późno. Umawiamy się jeszcze tylko z dziewczynami na godzinę 
17:00 przy wyśmienitej restauracji koło murów Zakazanego Miasta. 

Do godziny 13:00 chodzimy po uliczkach i  ,,pawiolonach” tego miasta w mieście. 
Przed  wejściem  do  niego  próbowałyśmy  kupić  bilet  za  20  yuanów,  jak  dla  tutejszych 
mieszkańców,  ale  neistety  się  nie  udało  i  musiałyśmy  płacić  po  60.  Hmm,  widać,  że 
,,Krakowiacy” to jednak mają więcej szczęścia niż my.

Zakazane Miasto zostało tak nazwane, ponieważ przez pięćset lat było niedostępne dla 
zwykłych ludzi. Jest to największy zachowany zabytkowy kompleks w Chinach. Zakazane 
Miasto było siedzibą dwóch dynastii cesarskich: Ming i Qing. 

Cesarze  opuszczali  swoje  schronienie  tylko  w  razie  absolutnej  konieczności. 
Podstawowy zarys miasta jest dziełem cesarza Yongle, który w latach 1406 – 1420 kierował 
milionami robotników. Zakazane Miasto było zamkniętym, samowystarczalnym światem. 

Większość budynków, które można dzisiaj zwiedzać, powstała po XVIII wieku. Pałac 
często nawiedzały pożary. Ogień podkładali np. urzędnicy, którzy chcieli się wzbogacić na 
rachunkach za odbudowę pałacu. W 1664 roku Mandżurowie spalili pałac do cna.

Po  obejrzeniu  Zakazanego  Miasta,  które  w  sumie  po  tych  wszystkich  azjatyckich 
zabytkach  już  większego  wrażenia  nie  robi  udajemy  się  na  Silk  Market  wydać  resztę 
pieniędzy. 

Tutaj  kupuję fajne buty,  ale  ich zakup trwa dobre dwadzieścia  minut.  Targowanie 
starsznie się przeciąga, bo ja chcę inną cenę, a sprzedająca jeszcze inną. I to nasze targowanie 
się  trwa.  Mnie  wydaje  się,  że  w  nieskończoność.  Sprzedająca  dziewczyna  chciała  mi  ej 
sprzedać za 380 yuanów, zaczynam więc od 60..., co przyprawia ją o histeryczny śmiech. 
Chinka nie chce mnie puścić, więc ja nie mogę odejść. Poza tym mam w dłoni jej kalkulator...  
sprytny manewr zatrzymujący kupującego. Kalkulator służy nam do pokazywania sobie ceny 



towaru. Chinka koniecznie chce mi te buty sprzedac. W sumie to zaczynam się zastanawiać, 
czy ja na pewno chcę te buty. Łapie mnie za ręce, poszarpuje, aż w koncu nawet tupie. Robi 
to jednak z uśmiechem na twarzy. Hihi, niezła zabawa, brak tylko ukrytej kamery, która by 
rejestrowała cała sytuację. Karola też się z tego śmieje. Ostatecznie ustalamy cenę na 106 
yuanów  i  odchodzę  z  nową parą  chińskich  butów.  Ja  i  sprzedająca  jesteśmy ostatecznie 
zadowolone z targu.

Z Silk  Market  jedziemy na  ,,Piekielną  Uliczkę”,  gdzie  dokonujemu już  dosłwonie 
ostatnich  zakupów  i  przez  cały  Plac  Tienanmen,  pędzimy  w  stronę  murów  Zakazanego 
Miasta, gdzie powinny już na nas czekać Aśka z Renią. Kiedy dochodzimy dziewczyny już 
tam są.

Siadamy przy największym stole w restauracji i na ostatni chiński obiad zamawiamy 
kurczaka  na  słodko – kwaśno (bo jakby inaczej...),  wołowinę z  cebulką,  wieprzowinę  na 
słodko  –  kwaśno  oraz  surówkę  z  ogórków,  fasoli  i  papryki,  a  także  sałatkę  z  kapusty.  
Wszystko smakuje wybornie i praktycznie czyścimy cały stół do zera, tak jakbyśmy przez 
miesiąc nic nie jadły. 

Szef  kuchni  na koniec,  kiedy Aśka zamawia  ,,kielicha”  z  wężówki nie  każe za to 
płacić. Hmm, chyba byłyśmy dzisiaj jego dobrymi klientkami 

W Pekinie cały dzień kropi, czyżby zaczynał płakać za nami. W każdym razie czas 
naszego pobytu w Chinach powoli dobiega ku końcowi, jutro opuszczamy ten niesamowity 
kraj... 

Kiedy wracamy z obiadu nie możemy wyjść przez bramę prowadzącą z Zakazanego 
Miasta na plac Tienanmen, bo okazuje się, że z masztu na placu ściągana jest flaga narodowa 
Chin  i  ruch  jest  zatrzymany.  Taki  ceremoniał  odbywa  się  każdego  dnia.  Co  rano  flaga 
wciągana jest,  a następnie ściągana z masztu z najwyższymi honorami.  Stoimy tak pod tą 
bramą i czekamy, aż będziemy mogły znowu przejść. W pewnym momencie naszym oczom 
ukazuje się reprezentacyjna grupa wojska chińskiego. Kilkudziesięciu mężczyzn o wzroście 
jak nic koło 190 centymetrów. Skąd oni wzięli  takich Chińczyków??? Wszyscy do siebie 
podobni, jak dwie krople wody, jakby wyszli z jednej fabryki. No ale w sumie nie ma się, co 
dziwić to chyba nie jest trudne znalezienie podobnych mężczyzn w ponad miliardowym kraju. 
Jeden  z  żołnierzy  niesie  flagę,  a  reszta  za  nim maszeruje,  niczym  robociki.  Wygląda  to 
niesamowicie, wszystko synchronizowane do perfekcji. 

Kiedy w końcu przechodzą blisko, ja próbuję zrobić im zdjęcie. Jest jednak na tyle 
ciemno,  że  mój  aparat  głupieje  i  zamiast  robić  zdjęcie  oślepia  cały  ten  szwadron  lampą 
błyskową. Cud, że mnie nikt za to nie prześwięcił. Biedni żołnierze, nie wiem jak szli kiedy 
im tak dałam po oczach tą lampą. 

Znowu jesteśmy na Placu Tienanmen, nie wiem po raz który dzisiejszego dnia. Znowu 
musimy  przejść  całą  jego  długość.  Idziemy  do  supermarketu  zrobić  zakupy  na  podróż  i 
oczywiście  czeka  nas  jeszcze  ostatnie  przejście  przez  ,,Piekielną  Uliczkę”.  Tu wydajemy 
wszystko, co jeszcze udało nam się wyszperać w portfelach. Aśce udaje się nawet szlafrok 
kupić. 

Zmęczone  wracamy  do  hotelu,  gdzie  czeka  nas  wielkie  przepakowanie  bagaży. 
Następny raz kiedy je rozpakujemy to już będzie w domu. Teraz się cieszę, ze bagaże jednak 
nie  zostały w przechowalni,  a  pojechały z  nami  do hotelu.  Nie wiem jakby miało  wtedy 
wyglądać nasze przepakowanie się. Tym bardziej,  że Aśki walizka...  zepsuła się i musiała 
kupić nową. Jedynie moja walizka jeszcze się trzyma... oby tak dalej prosto do domu. 

Nasze pakowanie nie ma końca, wydaję się trwać wieczność. Co chwilę, któraś z nas 
znajduje jeszcze jakąś rzecz do zapakowania. 

Dzisiaj czeka nas również ostatnie porządne mycie. Następne będzie dopiero za jakieś 
dziesięć dni, kiedy to dojedziemy do naszych domów. Ależ perspektywa... Jutro pobudka o 
godzinie 6:30. A teraz spać... ostatnia noc w łóżku... 



11 wrzesień
Leje... budzę się w nocy kilka razy i pada deszcz, a kiedy otwieram oczy rano... pada 

jak nie wiem co. Czyżby jesień nadeszła do Pekinu???
W strugach deszczu idziemy na przystanek autobusowy. Moje adidasy przemakają mi 

w pięć sekund. Miały zostać w Pekinie i już ze mną nie wracać, ale jednak pogoda sprawiła, 
że wracają do Polski. Co ciekawe, miały już tak skończyć nie po raz pierwszy... dwa lata temu 
chciałam je zostawić w Wenecji, ale padało..., rok temu miałam je wyrzucić w marokańskim 
Szewszawan, ale zaczęło padać i też wróciły do domu. Chyba ich już nie będę próbowała 
wyrzucać... 

Autobus na dworzec ślimaczy się niesamowicie... z powodu deszczu ludzie wskoczyli 
w swoje samochody i zakorkowali miasto. Jedziemy w tych strugach i jedziemy... Na dworcu 
pekińskim lądujemy dość późno. Szukamy najpierw naszej hali, bo mamy obawy, że tam już 
tłumy ludzi czekają i nie zdążymy stanąć dogodnie przy bramkach wejściowych na peron. 

Kiedy wpadamy do naszej hali okazuje się, że ludzi nie ma aż tak dużo, poza tym 
oglądają teledyski muzyczne na telebimie, a właściwa hala oczekiwania jest za tą w której oni 
siedzą. Nie namyślamy się długo i zdecydowanym krokiem przebiegamy przez halę pełną 
Chińczyków  i  wpadamy do drugiej,  gdzie  ludzi  jest  niewiele.  Musimy dość  interesująco 
wyglądać pędząc tak przez tę halę z taką ilością bagażu. Widać, że Chińczyki nie pozostają 
obojętne na nasz bieg, bo też się zrywają i za nami zmierzają do drugiej hali.  Czyżby się 
przestraszyli, że zajmiemy im wszystkie miejsca?

W drugiej hali zajmujemy strategiczną pozycję przy bramkach, zrzucając bagaż tak, 
aby  nam żaden  Chińczyk  nie  władował  się  przed  nas.  My jesteśmy  pierwsze.  Z  Karolą 
biegniemy jeszcze po parę rzeczy do sklepu, między innymi po papier toaletowy. No właśnie 
o nim jeszcze nie napisałam ani słowa. W Chinach w przeciwieństwie do Rosji (czy Polski) 
nie  ma  szarego  papieru.  Kiedy  wjechaliśmy  do  Chin  z  rosyjskim,  szarym  papierem 
toaletowym,  to  Chińczycy  bardzo  mu  się  przyglądali.  Tutaj  w  Chinach  jest  biały...  po 
zakupach biegiem wracamy pod bramkę. Tłum Chińczyków za nami już się zagęścił. Nawet 
robimy sobie  pamiątkowe zdjęcie,  bo to  ostatni  desant  na pociąg  chiński,  a  poza  tym za 
plecami mamy tłum Chińczyków, tym razem nie jesteśmy za nimi. Hihi, wystarczy spędzić 
trochę  czasu  w  takim kraju,  a  już  można  zachowywać  się  tak  jak  oni  i  dobrze  na  tym 
wychodzić.  Nie mija parę chwil,  a bramka się otwiera,  my już jesteśmy przygotowane do 
startu i pędzimy. Biegiem do wagonu!!! Tym razem bijemy rekord świata, bo z taką ilością 
bagażu  udaje  nam  się  dobiec  do  pociągu  jako  pierwsze.  Wita  nas  zdziwiony  konduktor 
naszego wagonu.  Chyba  jest  pod wrażeniem tego,  jak  udało  nam się  być  pierwszymi  na 
peronie.  Spokojnie  możemy załadować  nasze  toboły  na  półki  i  jechać  te  trzydzieści  trzy 
godziny  bez  wizji  ciągłego  przestawiania  naszych  plecaków  z  przejścia  pomiędzy 
siedzeniami. Mamy też ,,czwórkę” miejsc pod oknem. Hmm, lepiej być nie mogło. 

Z Pekinu wyruszamy o 9:40. Pociąg o dziwo jest bardzo czysty i to przez cały dzień. 
Nie pojmuję dlaczego na jednych liniach jest czysto, a na innych dzieje się sodoma i gomora.

Pociąg toczy się po szynach, za oknem cały dzień pada, a my albo drzemiemy, albo 
coś jemy.  Ludzie wysiadają,  to znów inni wsiadają i  tak przez cały dzień.  Pan konduktor 
biega z ryżową zmiotką i szufelką z nadzwyczajną częstotliwością. 

Niedaleko  nas  siedzi  pani  „krówka  Mu”  lub  pani  „kociołek”,  jak  ją  nazwałam. 
Dlaczego tak? Prosta sprawa. Przez cały czas żuję gumę, tak jak krowa przeżuwająca trawę. 
Można dokładnie zobaczyć, gdzie w danej chwili znajduje się guma w jej szczęce. Nie wiem, 
jak  można  tak  żuć  gumę.  Dzień  się  dłuży  i  jest  to  jedna  z  niewielu  rozrywek,  które 
dostrzegają nam nasi współtowarzysze  podróży.  Poza tym pomiędzy siedzeniami  ustawiła 
ogromny kociołek... hihi, czarownicą chyba nie jest...  No, ale ten kociołek przeszkadza jej 
współtowarzyszom siedzieć, bo nie mają, jak postawić nóg na podłodze, bo stoi tam kociołek. 



Za to tam gdzie ona siedzi, to miejsce ma. Inni się tu nie liczą, a co najciekawsze nikt się nie 
skarży na to!!! Już sobie wyobrażam taką sytuację u nas w Polsce, ale byłaby awantura. 

Noc należy do jednych z najgorszych, co spojrzę na zegarek to mija raptem godzina, 
choć mnie wydaje się, że już kilka... Zresztą dziewczyny również nie mogą spać...

12 wrzesień
Ranek budzi  nas  mandżurską  jesienią  za  oknem...  Drzewa zmieniły  kolor  liści  na 

jesienny, a jeszcze wczoraj byłyśmy w Pekinie, gdzie o nadciągającej jesieni mówił padający 
deszcz. Dziwny to dla mnie widok. Przez tyle czasu było tak bardzo zielono, a tu teraz taka 
jesień. I to na dodatek tak nagle.

Niedawno mięło południe, czyli dwudziesta siódma godzina naszej podróży. Jeszcze 
jakieś 5-6 godzin i wylądujemy w Manzhouli. Dzisiaj pożegnamy skośnookich...

Nasz  pociąg  znacznie  opustoszał.  Renia  poszła  nawet  spać,  zajmując  naraz  trzy 
siedzenia. Karola i Aśka uskarżają się na ból głowy, a ja myślę, że po powrocie do domu 
zjadłabym z chęcią ogromniastą jajecznicę na boczku i z oliwkami. Ta myśl już od dawna nie 
daje mi spokoju. Jutro liczę, że zjem rosyjską kiełbasę. Hmm, tyle czasu bez wędliny...

Do Manzhouli przyjeżdżamy tuż przed 19:00. Wysiadamy z pociągu. Aśka z Renią 
zostały gdzieś w tyle. Wchodzimy z Karolą z peronu po schodach prowadzących do wyjścia z 
dworca. Docieramy do ostatniego schodka i tu czeka na nas niemiła niespodzianka. Pan w 
mundurze zabiera nam bilety i prowadzi do pomieszczenia z wagą... No nie... tylko nie to! 
Będziemy płacić za nadbagaż. 

Najpierw swój bagaż wrzuca Karola... tylko 19,5 kilograma, a więc zmieściła się w 20 
kilogramach. Teraz ja..., a w między czasie do pomieszczenia wchodzą Aśka i Renia im też 
niestety  nie  udało  się  przejść.  Wrzucam  mój  plecak,  waga  wskazuje  24,5  kg  dorzucam 
walizkę...  już  39,  no  i  mały  plecak  to  w sumie  daje  42,5  kilograma!!!  Aśka z  kolei  ma 
dokładnie 40,  a  Renia pobija rekord – 44 kilogramy.  Okazuje się  że mamy zapłacić  208 
yuanów (104zł) za ten nasz nadbagaż!!! A w portfelu mamy tylko 8 yuanów! Pokazujemy 
Chińczykom, że nie mamy już chińskiej waluty, tylko rosyjską. W końcu biorą równowartość 
tych 200 yuanów w rublach (800), co i tak znacznie nadszarpuje nam kieszeń. Cała sytuacja 
długo trwa, bo Chińczyki zostawiły sobie nas z tym płaceniem na koniec, a najpierw zabrali  
się  za  swoich  ziomków.  Nie  wiem  jakimi  oni  stawkami  tutaj  się  posługują,  ale  są  one 
barbarzyńskie, ciekawe na ile nas naciągnęli. Całe szczęście, że już stąd wyjeżdżamy. 

W końcu możemy opuścić to nieprzyjemne miejsce. Wychodzimy przed dworzec, a tu 
zapadł  już  zmierzch.  Ani  widu,  ani  słychu  jakiegoś  busa,  co  by  nas  zawiózł  na  granicę. 
Dopada nas młoda Chinka, z którą można się dogadać,  bo zna język rosyjski.  Dzwoni do 
kogoś, a potem Aśka z tym kimś próbuje się porozumieć. Dowiadujemy się, że granica dzisiaj  
jest już zamknięta i można być na niej dopiero jutro rano. Proponują nam nocleg za 40 rubli, 
bo przecież my już nie mamy yuanów. 

Tak więc  moje  przypuszczenia  sprawdziły się  i  utknęłyśmy na  noc  w Manzhouli. 
Idziemy  więc  do  miejsca,  w  którym  mamy  nocować.  Jednak  nie  jest  to  koniec  naszych 
problemów, bo zaraz okazuje się, że w tym miejscu nie możemy nocować, gdyż nie pozwala 
na  to  miejscowa policja.  Mamy iść do  odpowiedniego hotelu.  Chinka prowadzi  Aśkę na 
komisariat,  ale  nic  to  nie  daje,  mamy  się  przenieść  bezwzględnie  do  hotelu  dla 
cudzoziemców. 

Aśka nagle  wpada na pomysł  żeby zadzwonić  do Eleny,  która pomogła  nam tutaj 
miesiąc  temu.  Szukamy  jej  telefonu  w moich  zapiskach.  Jest!  Aśka  dzwoni...,  a  słysząc 
donośny  wrzask  Aśki  wiemy,  że  rozmawia  z  Eleną.  Jesteśmy  uratowane.  Wracamy  pod 
dworzec,  gdzie  po  dziesięciu  minutach  pojawia  się  nasza  wybawczyni.  Aśka  jest  tak 
uradowana, że z tego wszystkiego zapomina mówić po rosyjsku i mówi do Eleny po... polsku.



Ładujemy się do dwóch taksówek i jedziemy do szkoły Eleny. Dostajemy na kolację 
trochę ruskich pierogów. Mniam pychota,  ale  smakują  po tak długim czasie  żywienia  się 
kuchnią chińską. 

Po kolacji czeka nas coś fantastycznego... wizyta w bani, czyli w chińskiej łazi, chyba 
zmałpowanej od Rosjan. Najpierw idziemy pod prysznic gdzie się myjemy, potem włazimy 
do sauny, gdzie mam wrażenie, że zaraz się uduszę, jest tak gorąco. Nie da się tam zbyt długo 
wytrzymać. Więc wyskakuję stamtąd i raz jeszcze włażę pod prysznic, po czym zabierają się 
za nas panie z obsługi, które specjalnymi ściereczkami zdzierają z nas cały brud i przy okazji 
opaleniznę. Oprócz tego na koniec robią nam masaż. Hmm, chyba jestem w raju!!! Żyć nie 
umierać. Fantastyczny koniec dzisiejszego dnia. Każda z nas czuje się lekka niczym piórko. 

Wskakujemy nawet na wagę i okazuje się, że schudłam 3 kilogramy, Aśka z Karolą po 
5, a Renia rekordzistka aż 7. Po tej całej kąpieli i masażu wracamy do Eleny i potem prosto 
do łóżek. Elena wszystkim już się zajęła i jutro z samego rana pomoże nam wyjechać do 
Rosji. Nawet zadzwoni i załatwi nam bilety w Zabajkalsku, a my będziemy musiały tylko 
udać się  do takiej  agencji  i  powiedzieć,  że jesteśmy od Eleny.  Hmm, w takim razie,  jak 
dobrze pójdzie to może zdążymy na pociąg w Cita, którym to jadą nasi ,,Krakowiacy”.

Noc jest koszmarna, bo śni mi się, że przesiewam przez sita ogromne ilości osadów!!! 
Rety... to już naukowe zboczenie... Ogólnie mówiąc nie wysypiam się dzisiejszej nocy.

13 wrzesień (piątek!!!)
Dzisiaj trzynasty i jakby tego było mało jeszcze piątek, a my zamierzamy przekroczyć 

granicę z Rosją. Mam nadzieję, że obędzie się bez jakichś niespodzianek, choć licho nie śpi. 
Elena budzi nas po szóstej rano. Nawet jemy jeszcze u niej śniadanie, bo specjalnie 

była po słodkie bułki w sklepie. Po tym szybkim śniadanku, wsiadamy do dwóch taksówek i 
razem z Eleną jedziemy w kierunku przejścia granicznego. 

Na  granicy  Elena  wsadza  nas  do  w  chińskiego  busa  i  nawet  płaci  za  niego  100 
yuanów, nawet nie chce słyszeć o tym abyśmy cokolwiek jej zwróciły... hmm, złota kobieta. 
Gdyby nie ona to nie wiem co byśmy zrobiły zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe z Chin. 

Po  serdecznych  pożegnaniach  z  Eleną  wsiadamy  do  busa,  ładujemy  nasze  tony 
tobołów i ze „skosami” zmierzamy do odprawy chińskiej. Chińczyki ładują w samochód ile 
wlezie, musimy uważać na nasze walizki, bo traktują je jak worki z kartoflami, a ja mimo 
wszystko chciałabym, żeby moje rzeczy całe dotarły do domu. W busie panuje niesamowity 
ścisk, bo ludzi i bagażu jest oczywiście ponad limit. Ale co to dla Chińczyków, przecież są 
przyzwyczajeni do tłoków. 

Dojeżdżamy do budynku odprawy chińskiej i musimy się wszyscy wypakować z busa, 
zarówno ludzie,  jak  i  cały  nasz  bagaż,  z  którym idziemy do budynku.  Odprawa chińska 
przebiega szybko, wbijają nam pieczątki wyjazdowe i już... W taki sposób opuszczamy kraj. 
Teraz znowu wszyscy musimy się zapakować do busa, jedziemy kilkaset metrów do budynku 
odprawy rosyjskiej. Znowu się zatrzymujemy, wyładowujemy wszystkie rzeczy i idziemy do 
hali odpraw. Tutaj już nie jest tak szybko. Dopiero otwierają przejście graniczne, jesteśmy 
jako pierwsi,  a za nami do budynku ściąga coraz więcej  i  więcej  chętnych przekroczenia 
granicy. Ustawione do odprawy kolejki w szybkim czasie zamieniają się w chaos, bo przecież 
żaden Chińczyk nie uznaje kolejek i  kiedy wchodzą do budynku od razu idą na początek 
kolejki. Tak, że na początku „kolejki” robi się już niezłe zamieszanie. Oczywiście nikt się nie 
denerwuje  oprócz  nas...  Rosyjska  straż  graniczna,  tylko  się  przechadza  i  sprawdza,  aby 
Chińczyki nie zrobiły jakiegoś chaosu przy samych okienkach, gdzie może przebywać tylko 
jedna osoba. 

W miedzy  czasie  dostaję  smsa  od  Agaty,  prosto  z...  Finlandii,  gdzie  przebywa  u 
swojego nowego chłopaka... Estończyka od dziesięciu lat mieszkającego w Finlandii... 



Sporo czasu stoimy do tej odprawy i możemy sobie jeszcze do woli przyglądać się 
Chińczykom,  bo za niedługo już się  z nimi  pożegnamy.  A co robią? Dokonują przemytu 
skórzano – futrzanych kurtek,  które np.  jedna Chinka rozdaje inny ludziom, żeby w nich 
przeszli na druga stronę. Dobre sobie, przecież od razu widać, że to przemyt, raz, że nie jest  
tak zimno, aby ubierać się w takie kurtki, a dwa, to Chińczyki w ogóle się z tym faktem nie 
kryją i wciskają swój towar ludziom i to na oczach rosyjskiej służby granicznej. Nam też chcą 
coś wcisnąć, ale my się nie dajemy... jeszcze byłyby z tego jakieś problemy. Dziękuję bardzo, 
ale chcę wjechać do Rosji...

Kiedy  w  końcu  udaje  się  nam  dotrzeć  na  początek  kolejki,  swoimi  plecakami 
założonymi  na plecach nie dajemy im przejść,  bo nikt  nie  będzie się wpychał  przed nas. 
Oczywiście są niezmiernie zdziwieni o co nam chodzi i... dalej się pchają. Jednak z naszymi  
bagażami  nie  wygrają,  tym  razem  my  mamy  większą  siłę  przebicia.  Zresztą  tyle  czasu 
spędziłyśmy w ich kraju, więc nauczyłyśmy się już postępować podobnie, jak oni. 

Docieramy do okienka odpraw, gdzie nasza odprawa trwa dość długi czas, bo okazuje 
się, że z naszymi paszportami jest problem, a właściwie z chińską wizą. Chińczycy zamiast 
przystawiać w odpowiednim miejscu pieczęci na wizie, że dwa razy wjeżdżałyśmy do Chin, 
tylko  odhaczali  długopisem ten  fakt  na  wizie.  W końcu  jednak  Rosjanie  stemplują  nam 
paszporty i nareszcie jesteśmy w Rosji. 

Po przejściu odprawy paszportowej, czeka nas odprawa celna, z której my jesteśmy 
zwolnione i możemy swobodnie przejść dalej. Jednak nie jest to możliwe, bo na przejście 
rzucają  Chińczyki,  które  oczywiście  pchają  się  na  zabój.  I  najlepiej  zadeptaliby  innych. 
Odprawa celna polega na przejściu obok stolika z siedzącym pracownikiem służb celnych. 
Nie pozostaje nam nic innego jak tkwić w tym tłumie depczących się Chińczyków. Jeszcze 
trochę, a pozbędziemy się towarzystwa tego mało kulturalnego narodu. Przestawiamy zegarki 
na czas rosyjski i od razu robi nam się dwie godziny później...

Uff, przeszłyśmy, a teraz ostatni raz pakujemy się do tego busa, który wiezie nas na 
dworzec  w  Zabajkalsku.  Docieramy,  wypakowujemy  bagaże  i  przychodzi  do  zapłaty... 
Wyciągam dwieście rubli, bo o takiej sumie mówiła Elena. Okazuje się, że Chińczyk chce 
dwieście rubli, ale od każdej osoby. Nie chcemy im więcej płacić, tym bardziej, że dostali już 
dwieście  yuanów!!!  Wielki  Chińczyk  łapie  za  moją  i  Reni  walizkę.  Zaczyna  się  niezła 
szarpanina.  My  z  Renią  walczymy  o  nasz  bagaż.  Aśka  krzyczy:  „policja!!!”.  W  tym 
momencie Renia wbija się w dłonie wielkiego Chińczyka, który puszcza nasze walizki, a my 
zabieramy się na dworzec. Aśka dostaje niezłego tempa pędzenia w stronę budynku dworca, 
że  nawet  nie  jesteśmy w stanie  jej  dogonić.  Na odchodnym Chińczyki  nam wygrażają  i 
nazywają nas chuliganami. Też coś!!! 

Dochodzimy do budynku dworca, gdzie Aśka z Renią udają się do biura, gdzie mają 
być zabukowane miejsca na pociąg do Cita. Wszystko jest już załatwione i bilety dla nas są. 
Tylko,  że  tym  razem pojedziemy wagonami  kupe   -  czyli  przedziałami  z  4  łóżkami,  bo 
innych, tańszych już nie było. Po zakupieniu tych biletów, Aśka z Renią jadą taksówką do 
banku wymienić pieniądze, bo okazuje się, że jest możliwość kupienia tutaj biletów na pociąg 
z Cita do Moskwy i to na dokładnie ten, którym już jadą ,,Krakowiacy”. 

Z Karolą siedzimy sobie pod budynkiem dworca i czekamy na dziewczyny, które po 
dość długim czasie wracają, zadowolone z wymiany pieniędzy no i poza tym znowu przeżyły 
coś  ciekawego.  Jadąc  taksówką  słyszały  rozmowę  kierowcy  i  jakiegoś  drugiego  gościa. 
Rozmowa dotyczył zapewne jakichś rozrachunków pomiędzy ludźmi z podejrzanych kręgów. 
Jeden zapytał drugiego, dlaczego tego kogoś ,,nie ubito”, a ten drugi odpowiedział mu, że 
,,nie  było  na  to  miejsca”.  Hmm,...  pozostawiam to  bez  komentarza...  dziewczyny  kupują 
bilety  do  Moskwy.  Hurra  mamy  je!!!  Jutro  trzeba  będzie  rozglądać  się  za  naszymi 
znajomymi. 



Znowu  zostajemy  same  z  Karolą  pod  dworcem,  bo  dziewczyny  teraz  idą  zrobić 
zakupy.  Już się nie mogę doczekać rosyjskiego chleba i kiełbasy!!!  Siedzimy sobie tak w 
oczekiwaniu, pisząc nasze dzienniki i przyglądając się przemieszczającym ludziom. Ten cały 
Zabajkalsk wydaje mi się miejscowością na końcu świata i jakość dość podejrzaną, choćby ze 
względu na to ubijanie ludzi...

Z  dworca  wyjeżdżamy  o  17:15.  W  pociągu  robimy  sobie  wielką  ucztę  jedząc 
prawdziwy rosyjski  chleb,  serki,  no  i  długo  oczekiwaną  kiełbasę...  ale  ma  smak...  Teraz 
można to docenić, kiedy długo się tego nie jadło.

O 22:00 idziemy spać... Dzięki temu, że jedziemy w wagonie wyższej klasy, to nie 
musimy  już  oglądać  chińskich  ,,kalesoniarzy”,  których  możliwość  oglądania  do  woli 
miałyśmy w drodze z Cita do Zabajkalska...

14 wrzesień
Śpimy... wydaje mi się, że ktoś puka do naszych drzwi, ale myślę, że to sen. Jednak za 

jakiś czas pukanie słyszę ponownie. Renia też się budzi i wyskakuje na korytarz i zaspana 
mówi: „Ale my do Cita”, a prowadnik odpowiada jej na to, iż właśnie w Cita będziemy za 
jakieś 50 minut. Hmm, patrzę na zegarek, a tam już 6:45. Ta ciemność za oknem, tak nas 
zmyliła.  W  zasadzie  nie  ma  się,  co  dziwić,  że  rano  jest  tak  ciemno,  przecież  wczoraj 
przesunęliśmy zegarki o dwie godziny do przodu, więc teraz to skutkuje. 

Dojeżdżamy do Cita,  które wita nas 5 stopniami ciepła!!!  O ile to w ogóle można 
nazwać ciepłem!!! Zimno diabelnie. Zwłaszcza po takich upałach jakich doświadczałyśmy, to 
zimno jest nad wyraz przejmujące. Dobrze, że nasz pociąg jest już za dwie godziny.

Pozostajemy z naszymi tobołami w głównej hali dworca. Renia i Aśka biegną zrobić 
jakieś zakupy żywnościowe na drogę. A my z Karolą sobie siedzimy i nagle dowiadujemy się 
z  informacji  z  megafonu,  że  nasz  pociąg  ma  opóźnienie...  trzech  godzin!!!  No  nie... 
Rozkładamy się więc w hali przy kasach, myjemy się w pobliskiej toalecie i jemy śniadanie.  
Idąc do toalety trzeba przejść z jednego do drugiego budynku... ale zimno..., a przecież tak 
niedawno raptem miesiąc  z  małym okładem był  tutaj  niesamowity upał.  Wtedy to nawet 
myłyśmy sobie włosy w tej  toalecie,  a  teraz to  nawet  nie  chcę o tym myśleć,  bo jest  to 
niemożliwe, tak jest zimno. W między czasie okazuje się, że pociąg zwiększył opóźnienie o 
kolejną  godzinę...  Czas  jednak biegnie  dość  szybko,  poza  tym z  Aśka rozmawia  a  jakąś 
Rosjanką, która wzięła nas za Amerykanki, zresztą nie po raz pierwszy nam to się zdarza...  
Nie wiem dlaczego biorą nas za Amerykanki, przecież nie wyglądamy na bogate...

Kiedy stoimy już na peronie, to przyjazd pociągu przesuwają jeszcze dwa razy.  W 
końcu jednak wjeżdża spóźniony dokładnie o cztery godziny i dwadzieścia minut. Biegniemy 
do  naszego  wagonu  numer  trzynaście  i  ku  naszej  radości  z  wagonu  obok  wyskakują 
„Krakowiacy”, którzy pomagają nam władować się do wagonu. Miejsca tym razem wskazuje 
nam prowadnik wagonu. Aśka z Renią śpią na górnych łóżkach w ,,czwórce”, a ja z Karolą 
również na górze z tym, że na węższych łóżkach w przejściu. Nie bardzo mi się to podoba 
zwłaszcza, że nie ma jak usiąść. Mamy nadzieje, że za jakiś czas sytuacja trochę się zmieni i  
będzie można zrobić przetasowania. I tak jest dobrze, że względnie jesteśmy obok siebie. 

Idziemy z Karolą w odwiedziny do wagonu obok. Okazuje się, że w pociągu Polaków 
jest  więcej.  Nawet grupka geologów z AGH, która wraca z  Władywostoku.  Każdy z nas 
opowiada  o  swoich  wrażeniach  z  przekraczania  granicy  chińsko  –  rosyjskiej.  My  z 
Manzhouli, „Krakowiacy” z Heihe i geolodzy we Władywostoku. Z naszych rozmów wynika, 
że najlepiej  na tym wyszli  oczywiście  nasi  znajomi  „Krakowiacy”,  a najgorzej,  ci  którzy 
przekraczali granicę w okolicach Władywostoku. Ci ostatni mieli najgorzej, bo Chińczycy za 
przekroczenie granicy pobrali od nich pokaźną opłatę, co oskubało ich doszczętnie, tak, że 
teraz w pociągu sprzedają termosy i kurtki.



W  wagonie  numer  dwanaście  siedzimy  praktycznie  do  wieczora,  a  potem  Paweł 
(Politechnika w Gliwicach) oraz Bartek (student geografii UJ) wpadają na pogaduchy do nas, 
gdzie rozmawiamy praktycznie do północy. Kiedy w wagonie wyłączają światło jest to znak 
dla  nas,  że  najwyższa  pora,  aby iść  spać.  Żegnamy się  do  jutra  i  umawiamy na  kolejne 
spotkanie i rozmowy...

Idę się myć w rosyjskiej toalecie, po czym umieszczam na łóżku – półce z nadzieją, że 
nie obudzi mnie niespodziewane lądowanie na podłodze...

15 wrzesień
Śpię  i  śpię...  O  dziewiątej  rano  przesuwam  zegarek  dwie  godziny  do  tyłu,  czyli  

zmniejszam różnicę do czasu polskiego do sześciu godzin. Po tym zabiegu robi się siódma 
rano...  ale wcześnie!!! Idę, więc spać dalej.  W przerwach drzemania podziwiam kolorową 
jesień Syberii.

W  końcu  pora  wstawać  i  dowiaduję  się,  że  na  dworze  jest  jeszcze  zimniej  niż 
wczoraj... temperatura spadła do zera stopni... Świetnie... z tropików prosto w zimę. Brakuje 
jeszcze tylko śniegu. W sumie to wczoraj podziwiałam na zachodnim niebie piękne cirrusy 
haczykowate, które zwiastują diametralną zmianę pogody.

No i wkrótce za oknem widzę lekko prószący śnieg... a jednak zima! W miarę naszej 
podróży pada coraz bardziej i bardziej! Cały otaczający nas świat zaczął pokrywać się białym 
puchem,  a to  dopiero 15 wrzesień.  Nie mogę w to uwierzyć.  Prawdziwa zima w samym 
środku września, no ale przecież to Syberia. Jednak tego to się nie spodziewałam.

W końcu pociąg zatrzymuje się na stacji i wszyscy podróżni wylegają na peron. My 
również,  żeby  zrobić  sobie  zdjęcia  z  tym  śniegiem  i  w  ogóle  go  dotknąć.  Na  peronie 
spotykamy oczywiście naszych znajomych z wagonu obok, robią to samo, co my. Zimno, jak 
w  psiarni  i  sypie  mokrym  śniegiem.  Aśka  wybiega  porozbierana...  chce  ten  moment 
uwiecznić  na  zdjęciu.  Nawet  prezentuje  na  peronie  krótki  rękawek!!!  Brr,  zimno!!!  Ja 
wyskakuję poubierana... w kurtkę. Kiedy już nacieszyliśmy się śniegiem pędzimy na szybkie 
zakupy: woda, ziemniaki, jajka (!!!), pieczone pierogi. 

Hmm, jak tylko będzie zasięg,  muszę koniecznie wysłać smsa do domu,  że mamy 
zimę. A tak swoją drogą, to nie chciałabym mieszkać na Syberii. Przecież to dopiero wrzesień 
i już panuje taka pogoda, a gdzie jeszcze reszta chłodnych miesięcy?  Makabra...  teraz już 
wiem dlaczego, jak pokazują w środku zimy miasta na Syberii, ludzie poubierani są w futra i  
wielkie  czapy...  Zdecydowanie  wolę  już  klimat  naszego  kraju...  mimo,  że  nie  jest  on 
rewelacyjny.

Popołudniu  udajemy  się  w  odwiedziny  do  wagonu  obok  i...  siedzimy  tam  wiele 
godzin, bo prawie do 21:00. Całodzienna zima za oknem w pewnym momencie znika i znowu 
mamy  syberyjską  jesień.  Hmm,  mam  wrażenie  podróży  w  czasie...  Z  wagonu  numer 
dwanaście  nie  chce  nam się  wracać,  tak  miło  rozmawia  się  z  Pawłem i  Bartkiem.  A  o 
czym??? Ano o wszystkim.  Ja  z  Bartkiem rozmawiam o geografii.  Rzadko kiedy ma się 
okazję poznać geografa z innej uczelni, a teraz jest okazja wymienić się informacjami. Poza 
tym każdy opowiada o swoich wyprawach. Hmm, jestem pod wrażeniem tego, że nasi nowi 
koledzy byli już w tylu egzotycznych miejscach... Iran, Indie... To jest naprawdę fascynujące.

Aha  już  wiemy dlaczego  geolodzy  mają  takie  problemy finansowe.  W drodze  do 
Mongolii,  tak  sobie  popili  w  transsyberyjskiej,  że  zostali  wyrzuceni  z  pociągu.  Musieli 
kupować nowe bilety w kierunku Mongolii, co znacznie uszczupliło ich zasoby finansowe. 
Teraz  więc  próbują  sprzedać,  co  im wpadnie  do  głowy,  żeby  mieć  pieniądze  na  bilet  z 
Moskwy do Polski. Jeden ze wspomnianych geologów, co chwilę kursuje po wagonach, bo 
próbuje jakiejś Rosjance sprzedać termos.

A tak  na  marginesie  termosów,  to  ode  mnie  i  od  Karoli  Rosjanie  chcą  odkupić... 
chińskie bidoniki na herbatę! My oczywiście nawet słyszeć o tym nie chcemy, bo uważamy 



nasze bidoniki, jak je nazywamy za coś rewelacyjnego. Wystarczy co jakiś czas przejść się do 
urządzenia z  wrzątkiem,  zalać herbatkę i  ma się  na dłuższy czas  jakieś  pół litra  ciepłego 
napoju.

Po powrocie do naszego wagonu idę spać na moje pięterko... blee, jak ja go nie lubię. 
Przez cały czas wydaje mi się że spadnę. Dlatego też mój sen jest bardzo lekki i wiecznie się  
budzę. Nie wytrzymam na nim kolejnej nocy...

16 wrzesień
Pobudka o poranku hihi, właśnie mija dziesiąta rano. Cofam sobie zegarek o kolejną 

godzinę do tyłu i robi się pięciogodzinna różnica do czasu polskiego. 
Koło  jedenastej  czasu  miejscowego  dojeżdżamy  do  Nowosybirska.  Na  dworcu 

oczywiście  wysiadamy.  Temperatura  oczywiście  rześka,  ale  i  tak  znacznie  wyższa  niż 
wczoraj,  bo  około  plus  sześciu  stopni.  Nawet  to  nie  jest  w stanie  powstrzymać  Reni  od 
jedzenia kolejnego loda.

W Nowosybirsku  wysiada  kobieta  śpiąca  pod Renią,  więc  Karola  opuszcza  swoją 
półkę i przenosi się do ,,czwórki”. Ja z kolei przenoszę się piętro niżej. Czyżbym tej nocy 
mogła spać w miarę przyzwoicie??? W każdym razie mamy teraz dwa dolne łóżka i możemy 
w końcu jakoś przyzwoicie siedzieć. 

Nasi  znajomi  z  wagonu  dwunastego  funkcjonują  według  czasu  moskiewskiego, 
wstając bardzo późno, bo w granicach czternastej strefy czasowej, w której się znajdujemy. 
Za to spać idą w momencie przygaszenia światła w wagonie. To oznaka do snu...

Dzisiaj Paweł i Bartek odwiedzają nas, bo teraz mamy już sporo miejsca do siedzenia. 
Dzień mija nam na kolejnej pogawędce. Renia pokazuje całą masę pocztówek zakupionych w 
Chinach i Wietnamie. Gadamy sobie i gadamy,  a czas płynie jakoś tak niezauważenie. Po 
drodze mijamy słynną już dzięki mnie stację w Barabińsku. Wystarczy spojrzeć na peron i od 
razu wiadomo, że to ta stacja, gdyż wszyscy na peronie sprzedają nic innego jak... rybki. Aśka 
z Renią oczywiście  stroją sobie żarty ze mnie  pytając,  czy czasem nie chcę jakiejś  rybki  
kupić. Poza tym radzą, abym kupiła najlepiej taką z pięknymi łuskami... Hmm, widzę, że nie 
zapomną mojego wcześniejszego zakupu półtora miesiąca temu, właśnie na tej stacji. 

Wysiadamy  na  tej  stacji,  aby  zrobić  kolejne  zakupy  żywnościowe.  Aśka  kupuje 
czeburieki – czyli coś w rodzaju bułek z parówką, ziemniakami, bądź też kapustą. Te ostatnie 
są zdecydowanie najlepsze. 

Kiedy  dojeżdżamy  do  Omska  okazuje  się,  że  nasz  pociąg  nadrobił  swoje  ponad 
czterogodzinne opóźnienie. Nie wiem jak to jest możliwe, ale widocznie tak jest. Do Omska 
według  naszych  obliczeń  dojechał  nad  wyraz  punktualnie.  Kolej  transsyberyjska  jest 
fantastyczna, ale cicho sza do Moskwy jeszcze został spory kawałek drogi.

Dzisiaj  w końcu mam zasięg telefonu. Super! Bardzo się cieszę, bo od czterech dni 
nie  było  zasięgu.  Dostaję  całkiem  sporo  wiadomości.  Dobija  to  Renię,  która  wpada  na 
genialny  pomysł  wysadzenia  mnie  z  pociągu.  Jedną  z  wiadomości,  jest  sms  od  mojej 
nauczycielki geografii ze szkoły średniej, do której doszły już słuchy, że rozpoczął się u mnie 
czas  powrotu,  co  oznacza,  że  już  czeka  na  mnie  w  szkole  na  praktykach...  Ehh,  szara 
rzeczywistość już się zbliża. Hmm, a może by tak nie wracać...?

Stojąc w kolejce do toalety zaczepia mnie Rosjanka, która chce się dowiedzieć czy my 
to Polacy, czy może Rumunii. Hmm, byłam już brana za przedstawicielkę różnych krajów, ale 
za Rumunkę to jeszcze nigdy... choć raz myślano, że może jestem cyganką... 

Z innych ciekawostek, to dzisiaj kiedy jeszcze wszyscy spali Renia nagle zaczęła się 
śmiać. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Renia w najlepsze... spała. Śmiała  
się przez sen!!! Śpiąca Renia śmiała się coraz głośniej i głośniej aż Aśka musiała ją budzić, 
żeby ta przestała. Obudzić się nie obudziła, ale przestała chichotać.. 



Popołudniu  po  raz  kolejny  mamy  odwiedziny  sympatycznych  kolegów,  po  czym 
pojawia się również Marta, a potem nawet na chwilę Ewa z Rafałem. Oczywiście plotkujemy 
do godziny 22:00 i nikomu nie chce się tego kończyć. W naszym kąciku jest, jak w ulu, tak 
wszyscy rozmawiają. Jednak w końcu gaszą w wagonie światło, co oznacza, że czas spać... A 
szkoda... szkoda. „Wagon numer dwanaście” też wraca do siebie z oporem...

Zasypiam dzisiaj spokojniej na dolnym łóżku... już bez obawy, że a nuż wyląduję na 
podłodze...

17 wrzesień
Pogoda dzisiaj na spanie... z nieba co chwilkę popaduje drobnym deszczykiem. Poza 

tym cały czas pochmurno. Nie chce mi się dzisiaj wstawać. Znowu przestawiam zegarek, do 
czasu moskiewskiego dzieli mnie już tylko godzina, a do polskiego trzy. Tak w ogóle to nocą 
minęliśmy  Ural,  więc  Azja  pozostała  za  nami  i  teraz  już  jesteśmy  na  swoim  starym 
kontynencie europejskim. To znak, że czas naszej podróży dobiega ku końcowi.

Rano dowiaduję się, że nasz pociąg dalej ma swoje czterogodzinne opóźnienie, w co 
nie chce mi się wierzyć, bo kiedy sprawdzałyśmy w rozkładzie jazdy to było już w miarę 
punktualnie.  Hmm, najwyraźniej  trzeba  będzie  to  raz jeszcze  sprawdzić.  Może to  oni  się 
mylą, a nie my.

Od  wczesnych  godzin  rannych  mamy  już  cała  „czwórkę”  na  własność.  Kiedy 
smacznie sobie spałam, nagle przyśniło mi się, że ktoś próbuje mi wyrwać plecak... a to Aśka 
ciągnęła mnie za śpiwór, żebym zmieniła łóżko...

Koło godziny czternastej, jak już zdążyłam się przyzwyczaić, do wagonu przychodzą 
Paweł z Bartkiem. Tym razem mają dużo miejsca do siedzenia. Paweł od samego rana szuka 
swojego zielonego polara, który prawdopodobnie dostał nóg i wyszedł z pociągu z nowym 
właścicielem. Kiedy Paweł przetrząsał wagon, ktoś mu powiedział, że to już Europa, a w niej 
trzeba pilnować swoich rzeczy.

Wieczorem okazuje się,  że jednak nie tylko  polar  dostał  nóżek,  ale  i  buty Bartka. 
Teraz pozostały mu już tylko sandały,  w których  musi  wracać do domu.  Okazuje się,  że 
rzeczy,  które  im  zaginęły  wziął  sobie  pewien  żołnierz,  który  jechał  z  nimi  w  wagonie. 
Wysiadając w środku nocy nie miał żadnego problemu, aby upatrzone rzeczy zabrać i wyjść 
jakby nigdy nic, podczas gdy Paweł z Bartkiem spali sobie w najlepsze. Najlepsze jest to, że 
ów  żołnierz  pozostawił  swoje  ciężkie  i  niewygodne  buty...  Bartek  raczej  z  nich  nie 
skorzysta...

Paweł z Bartkiem przynoszą 1,5 litrową butelkę piwa, bo to ich 50 – ty dzień podróży.  
Nam mija dzisiaj 46..., aż się w to nie chce wierzyć, że już tyle czasu upłynęło od naszego 
wyjazdu z domu. Kiedy piwo się kończy, ja jako szef finansowy naszej grupki idę na peron, 
aby kupić jeszcze jedną butelkę. A co tam, na koniec jeszcze stać nas aby trochę poszaleć. 

Nasze  długie  rozmowy  o  wszystkim  i  o  niczym,  jak  zwykle  przeciągają  się  w 
nieskończoność.  Dzisiaj  przegadaliśmy  bagatela  tylko  osiem godzin  i  to  praktycznie  bez 
przerwy.  Dzisiaj  Paweł  i  Bartek  postanawiają  zostawić  swoje  cenne  rzeczy,  czyli  sprzęt 
fotograficzny pod naszymi dolnymi łóżkami, tak na wszelki wypadek. Te miejsca są akurat 
najbezpieczniejsze,  bo aby cokolwiek z  nich wyciągnąć  i  to  w środku nocy należy mnie 
ściągnąć z łóżka, bo akurat zajmuję jedno z tych dolnych. 

No tak...  znowu dzień się skończy i  trzeba iść spać...  jutro czeka nas spotkanie ze 
stolicą tego ogromnego kraju – Moskwą.

18 wrzesień
Czas biegnie nieubłaganie, a już jutro każdy z nas będzie w domu. Wstaję dzisiaj dość 

wcześnie,  bo  o  ósmej,  oczywiście  już  czasu  moskiewskiego.  Każda  z  nas  przepakowuje 
plecak... Dochodzi już dziesiąta, czyli maksymalnie za dwie godziny będziemy w Moskwie.



Mam nadzieję, że uda nam się wracać do Polski z naszymi fajnymi znajomymi. Za 
oknem niestety, ale cały czas pada. Puszczam nawet sygnał z komórki do domu i oczywiście 
po chwili dostaję smsa od siostry. Nie jest zbyt zadowolona, bo u niej jest w tej chwili 6:25, a 
ja  ją  budzę zwłaszcza,  że dzisiaj  ma  wolne  i  nie  musi  iść  na praktykę,  którą odbywa w 
gimnazjum. Nawet grozi mi śliwka po okiem!!! Hmm, a skąd ja mogłam wiedzieć, że akurat 
dzisiaj ma wolne? Pisze, że u nas w domu też pada deszcz...

Hmm, pogoda nastraja mnie do myślenia...  Ostatnie dziesięć dni to była podróż w 
czasie i przestrzeni prowadząca przez różne pory roku, regiony, no i strefy czasowe. Cała 
podróż tak szybko mija, że aż mi żal wysiadać z kolei transsyberyjskiej. Przyzwyczaiłam się 
do  tego  codziennego  przestawiania  godziny  na  zegarku,  do  późnego  wstawania, 
podporządkowania  trybu  życia  do  tego,  które  toczy  się  w  wagonie,  poza  tym będzie  mi 
brakowało nowopoznanego towarzystwa. 

Aśka  nawiązała  znajomość  z  Rosjaninem  –  Michaiłem  Starkowskim,  który  ma 
korzenie  w  Polce  jeszcze  od  czasów Rewolucji  Rosyjskiej.  I  od  kilku  dni  często  z  nim 
rozmawia. Choćby dzisiaj, kiedy na moim zegarku była siódma rano, to Aśka w najlepsze już 
urzędowała jedząc śniadanie z Michaiłem. Tak zresztą było każdego dnia. 

Hmm, nasz pociąg nie ma jednak opóźnienia!  Jednak się nie  myliłyśmy.  W takim 
razie uda nam się zdążyć obejrzeć Plac Czerwony i przejechać się moskiewskim metrem, po 
czym ruszyć w dalszą drogę do białoruskiego Brześcia, z którego do Polski jest rzut beretem. 
Tak więc tegoroczna podróż dobiega definitywnie końca, jutro przywitamy nasz kraj... a mnie 
zaczyna już się marzyć kolejny taki wyjazd. Gdzie by tu wyruszyć za rok??? Hmm, nie wiem 
jeszcze, ale zapewne coś wymyślę, bo podróżowanie jest jak choroba, kto raz połknie bakcyla 
musi jeździć przez cały czas... Podróżowanie jest, jak powietrze, bez którego nie da się żyć... 
Podróżowanie jest całym życiem, tym co kocham robić najbardziej i wiem, że zawsze będę do 
tego dążyć.

Do Moskwy przyjeżdżamy z półgodzinnym opóźnieniem. Pociąg wtacza się i wtacza 
w nieskończoność na Dworzec Jarosławski. Ale w końcu zatrzymuje się i możemy wysiąść. 
Na peronie spotykamy się z wagonem numer 12 i z tak połączonymi siłami w dziewiątkę 
ruszamy w kierunku metra, aby przejechać na Dworzec Białoruski. Wzbudzamy oczywiście 
zainteresowanie, tym bardziej, że koledzy wiozą przytroczone do plecaków dość znacznych 
rozmiarów bambusy.

Dojeżdżamy na Dworzec Białoruski i  szukamy kas, co okazuje się wcale nie takie 
proste, bo cały czas nas odsyłają od okienka do okienka. W każdej kasie inna cena, a my nie 
chcemy przepłacać. Na dodatek zrobiło się już nas dwanaście osób, bo dołączają do nas trzy 
osoby z AGH w Katowicach, ale ostatecznie jadą późnym wieczorem, bo pociąg jest o wiele 
tańszy.

Jest dopiero południe, ale poszukiwania kas doprowadzają nas do białej gorączki. W 
końcu po 1,5 godzinie udaje nam się kupić bilety na pociąg do Brześcia o 15:15. Hmm, więc 
mamy tylko półtorej  godziny na to,  aby zobaczyć Plac Czerwony!  Plecaki  zostawiamy w 
jednym z holów pod opieką naszych współtowarzyszy i pędzimy do metra.

W życiu jeszcze nie zwiedzałam w  takim tempie. Ale cieszę się z tego, że widzę Plac 
Czerwony z kolorową niczym z bajki cerkwią, którą zawsze chciałam zobaczyć. Oglądamy w 
biegu cały plac,  mauzoleum Lenina,  robimy mnóstwo fotek,  tak jakbyśmy tu spędziły co 
najmniej  kilka  godzin,  po  czym  biegniemy  z  powrotem  do  metra  i  na  dworzec,  gdzie 
wydajemy ostatnie ruble na jedzenie na drogę oraz na... alkohol.  

Czas ucieka szybko, wiec zbieramy nasze tobołki. Kiedy Renia zakłada swój plecak w 
pewnej chwili nieszczęśliwie wywraca się i upada na rękę... całe szczęście, że jej nie łamie. 
Przenosimy się  do pociągu.  Okazuje  się  że  cała  nasza  dziewiątka  ma  miejsca  w jednym 
wagonie!!! A według informacji mieliśmy być rozrzuceni po całym pociągu, bo miejsc niby 
brak... Paweł i Bartek mają nawet miejsca obok naszych! W pociągu robię Reni temblak na 



rękę, bo nie wygląda to zaciekawie. Widać, że boli ją to diabelnie, ale całe szczęście, że nie 
puchnie.

Do  późnego  wieczora  siedzimy  i  gadamy.  Rozgorzała  nawet  zacięta  dyskusja 
pomiędzy zwolennikami wejścia, jak i nie do Unii Europejskiej. Przyznaję, że każda ze stron 
miała swoje racje, ale i tak nikt nikogo nie przekonał do swoich racji.

Po  tych  długich  pogaduchach  była  wspólna  kolacja,  czyli  dojadanie  resztek,  no  a 
potem prosto do łóżek. Kiedy tak śpimy przychodzi jakiś gość, który wymienia pieniądze na 
białoruskie ruble. Postanawiamy skorzystać z tego i my, bo w Brześciu mamy być o 5:35 
czasu  białoruskiego,  więc  może  nam  się  nie  udać  nigdzie  wymienić  pieniędzy.  Po  tej 
transakcji znowu zasypiamy....

19 wrzesień
Budzę się, bo słyszę jakieś ruchy naszej grupki. Patrzę na zegarek jest 3:50, chyba 

powariowali robiąc tak wcześnie zamieszanie. Przez te zmiany czasu dokładnie nie wiadomo, 
kiedy jest pora wysiadania i można się nieźle w tym pogubić. Każę wszystkim iść spać, a nie 
siać zamieszanie, po czym odwracam się na drugi bok i drzemię sobie, jednak oni powstawali, 
więc po pewnym czasie i jak złażę z łóżka.

Dojeżdżamy do Brześcia... ciemno niczym w środku nocy. Przechodzimy z peronu do 
budynku dworca. Nad nami rozgwieżdżone niebo. Najpierw musimy zapłacić dwa dolary tzw. 
opłaty ekologicznej bez której nie sprzedadzą nam biletów do Polski. Aśka z Renią biegają i 
załatwiają, a my z Karola tym razem już nic nie robimy tylko czekamy na gotowe. W miedzy 
czasie  rozmawiając  sobie z Pawłem.  Co chwilę  ktoś nas zaczepia,  żebyśmy wzięli  trochę 
papierosów przejeżdżając przez granicę... 

Bilety dostajemy na 7:50 do Terespola. Przed bramką tłum przemytników rośnie, a ja 
myślałam, że tak to może być tylko w Chinach, a tu proszę też. Nawet powiedziałabym, że 
jest znacznie gorzej, bo przemytnicy próbują nas startować, bo każdy chce zdążyć z odprawą i 
wsiąść w ten pociąg. Nawet przeskakują przez barierkę. W końcu udaje nam się dotrzeć do 
odprawy  celnej.  Celnicy  białoruscy  wypytują  nas  co  wieziemy.  Nasi  współtowarzysze 
przechodzą bez problemu ja i Karola też... kłopoty zaczynają się z Aśką i Renią. Aśka zostaje 
„przetrzepana”, ale do jej „sklepu monopolowego” na szczęście nie zaglądają. Z Renią jest 
jeszcze ciekawiej, bo pochwaliła się, że wraca z Wietnamu, więc celnik zaczął wypytywać ją 
czy  wiezie  narkotyki!!!  Nawet  rozbebesza  jaj  torbę  z  aparatem  fotograficznym  w 
poszukiwaniu ukrytego drugiego dna. Cale szczęście, że w sumie zabrał się za ten aparat, bo 
w pierwszej wersji kazał Reni wypakować plecak, w którym podobnie jak Aśka ma cały sklep 
monopolowy.

Odprawa paszportowa z kolei idzie już bez problemu, potem czekamy na hali zanim 
nas  wpuszcza  do pociągu,  no i  czekamy aż  dotrą  do nas  również  Aśka z  Renią,  którym 
przedłużyła się odprawa celna. Tłumy ludzi się kłębią, bo każdy jeszcze dokupuje alkohol i 
papierosy. Zresztą Aśka też. Ten pomysł ze sklepem wolnocłowym po odprawie celnej jest 
całkiem niezły...

W końcu zostajemy wpuszczeni do pociągu na dziesięć minut przed jego odjazdem. 
Przemytnicy  białoruscy  zaczynają  akcję  przepakowania  towar.  Mają  niewiele  czasu,  bo 
pociąg za dziesięć minut będzie w Terespolu. Chowają na sobie paczki papierosów, wódkę 
przepakowaną do woreczków, a następnie wkładają je pod ubranie. Nagle kobiety dostają od 
tych  woreczków  „muskułów”.  Kobiety  mają  też  na  sobie  elastyczne  majtki  do  których 
upychają  woreczki  z  alkoholem.  Niesamowite  klimaty.  Papierosy  najczęściej  trafiają  do 
rajstop,  które potem są przywiązywane,  najlepiej  z  tyłu  szyi  pod włosami,  wtedy ich nie 
widać.  Inni  chowają  całą  paczkę  papierosów do buta.  Ale  ci  przemytnicy  mają  sposoby. 
Przyglądam się temu wszystkiemu i nie mogę w to uwierzyć, mam wrażenie jakbym oglądała 



taki program telewizyjny „Granice” kręcony właśnie na przejściach granicznych o tym, co 
potrafi przemytnik. 

Kiedy docieramy do Terespola, wysiadamy pierwsi. Stojąc przed wyjściem widzimy 
cały stosik pustych butelek po wódce... Ciekawe, co na to celnicy... Polscy celnicy puszczają 
nas, zwłaszcza, że na drugim peronie do odjazdu już szykuje się nasz pociąg do Warszawy. 
Biegniemy z całą naszą masą bagaży. Musimy wyglądać niesamowicie. Żałuję jedynie tego, 
że nie mogłam zobaczyć, jak celnicy sprawdzają tych przemytników, bo w sumie trudno nie 
zauważyć tego, co oni wiozą.

Sympatyczny  konduktor  z  kresowym akcentem wykazuje  maksymalną  cierpliwość 
przy wypisywaniu biletów, gdyż każdy jest inny. Trwa to sporo czasu, ale ostatecznie każdy 
ma taki bilet jaki chciał.

Przestawiamy zegarki, to już nasz czas polski, a więc każdy dzwoni do domu, aby 
zameldować,  że  jest  już  w  kraju.  Ja  dzwonię  również,  aby  zamówić  moją  wymarzoną 
jajecznicę. Budzę oczywiście siostrę, której nauczona doświadczeniem każę wziąć kartkę i 
notować, o co mi chodzi i czego chcę. Widać, że i tak nie wszystko do niej dochodzi, bo kilka 
razy pyta o to samo. W końcu daje do telefonu mamę, z którą chwilkę rozmawiam...

Do Warszawy dojeżdżamy o 10:15. Na dworcu Warszawy Wschodniej wysiadam ja, 
Renia i Aśka. Wszyscy się serdecznie żegnają. Na Centralnej ma wysiąść Karola, a reszta 
jedzie do Częstochowy, gdzie ma dalsze przesiadki. 

Po czterdziestu minutach mamy pociąg do Malborka. Stoimy w kolejce, aby kupić 
bilety. Ale jest dziwnie, bo ze wszystkich stron słychać nasz język. Jaka to odmiana po tym 
niezrozumiałym  chińskim gadaniu.  Muszę  się  pilnować,  żeby  czegoś  nie  powiedzieć,  bo 
przecież tutaj wszyscy mnie zrozumieją. W między czasie jemy drugie śniadanie...  zjadam 
pizzę. Ale dobra! Poza tym kupuję gazetę, żeby zobaczyć, co dzieje się w kraju.

Trzy godziny jazdy do Malborka mijają niczym strzała. Teraz upewniam się, że Polska 
to całkiem nieduży kraj. Chyba częściej należy sobie pojeździć na takich trasach, jak w Rosji 
czy  Chinach,  to  potem  człowiekowi  wszystko  wydaje  się  położone  blisko.  O  14:05 
wysiadamy w Malborku i żegnamy się z Renią, która jedzie do Gdańska. No i po kwadransie 
jestem już pod domem... wypakowuję się z samochodu, pomaga mi w tym Aśka. W domu nie 
ma nikogo, więc zostawili mi klucz...w budzie u psa. Pędzę więc po niego, a kiedy wracam, 
trafiam akurat  na mamę.  Następują powitania,  po czym moja mama widząc stosy bagażu 
myśli,  że  jego  część  należy  do  Aśki...  Nic  bardziej  mylnego...  Wtaszczam  się  z  tym 
wszystkim do środka. Jestem w domu... za chwilkę będzie moja długo oczekiwana jajecznica 
na boczku i z oliwkami...

Zakończenie
Zastanawiam  się,  co  by  napisać  na  zakończenie  i  praktycznie  brak  mi  słów.  Nie 

potrafię podsumować tej  wyprawy w kilku zdaniach.  Wszystko zawiera się na tych wielu 
stronach mojego  dziennika.  Żeby to  przeżyć  trzeba  tam pojechać.  Ten region  świata  jest 
naprawdę niesamowity ze względu na bogatość środowiska, historii, kultury ludzi żyjących w 
tym  miejscu.  I  mimo  tego,  że  wielokrotnie  narzekałyśmy  na  to,  iż  Chińczycy  są  mało 
kulturalni, że często „charkają” i plują, to są tacy jacy są, dla nich jest to normalne. Taką 
kulturę wykształcili w dziejach historii. Tak samo w naszym narodzie znalazłyby się pewne 
cechy charakterystyczne, nawyki, które innym się nie podobają, albo są co najmniej dziwne. 
To był  nasz  wybór...  mogłyśmy przecież  jechać  do bardziej  cywilizowanego  kraju,  ale  z 
drugiej  strony to  jest  cywilizowany  kraj...  jeśli  zobaczy  się  Szanghaj  z  tymi  ogromnymi 
wieżowcami, to nasz kraj przy tym wygląda jak zacofany. 

Chiny i Wietnam... między nimi istnieje ogromny kontrast. Krajobraz, ludzie, historia, 
budynki  wszystko  jest  inne...  A  przecież  dzieli  te  państwa  tylko,  a  może  aż  cienka 
wyznaczona przez człowieka linia graniczna, która dla tego regionu znaczy tak wiele. Chiny 



same w sobie są  różnorodne.  Są miejsca  bogate  na miarę  XXII  wieku,  jak i  takie,  które 
wyglądają jakby o nich wszyscy zapomnieli. A Wietnam? Wietnam jest biedny... i chyba już 
zawsze będę kupowała tylko i wyłącznie wietnamski ryż. Kraj ten jest piękniejszy, a i ludzie 
są milsi, choć często próbują turystów naciągnąć. Ale czy można się temu dziwić? Każdy ma 
prawo, aby dążyć do tego, by jego życie było dostatniejsze. Dla mnie Wietnam pozostanie 
niezapomnianym  wspomnieniem.  Miejscem,  które  pozostawia  ogromny  ślad  we 
wspomnieniach. 

Chiny i Wietnam... kraje o odmiennej kulturze, historii, zabytkach, kraje falujących na 
wietrze źdźbeł  ryżu,  dzięki  którym istnieją...,  właśnie ta  odmienność sprawia,  że chce się 
odwiedzać  takie  regiony świata.  Mam nadzieję,  że będzie  mi  dane jeszcze kiedyś  wrócić 
właśnie tam, gdzie ludzie śpią pośród pól ryżowych....


	,,Tylko podróż jest prawdziwym życiem,
	Jean Poul

	Wkrótce zaczniemy poznawać Chiny, ale póki nie pozna się historii kraju nie zrozumie się tego wszystkiego, co się widzi, ani mentalności ludzi. Czas na historię Chin... 
	Wojna francusko-wietnamska
	Po zjedzeniu obiadu jedziemy do Van Long ecoturystycznego regionu. Tutaj znowu przesiadamy się na łódki, a raczej tratewki. Tratewki są małe mieszczą się dwie osoby i przewoźnik. Tratewko – łódka jest oczywiście z bambusa, ażeby nie przeciekała dno od spodu jest wysmołowane. W razie przeciekania w łódce znajduje się mała miseczka do wylewania wody. Płyniemy sobie ja z Karolą, Aśka z Renią. Jest super. Słońce znowu praży, Aśka z Renią mają nad sobą parasolkę naszego przewodnika. Czuję się jakbym była w dżungli.  Z wody wystają przepiękne różnokolorowe lilie. Jeden z przewoźników wyrwał taką lilię z długą łodyżką i pokazał nam jak można zrobić z czegoś takiego piękny naszyjnik. Dopływamy do kolejnej jaskini, ale nie wysiadamy tylko wpływamy do jej wnętrza. Wpływamy w górę, a raczej pod górę. Nad nami setki ton skał, a my sobie płyniemy. Moczymy sobie nogi w orzeźwiającej wodzie. Jest chłodniejsza od tej na zewnątrz, ale i tak ciepła. Zastanawiam się oby mnie tylko coś nie ucapiło w tej wodzie. Kiedy wpływamy głębiej okazuje się że powoli obniża się strop. Musimy przestać moczyć nogi i położyć się na łódce płasko. W końcu strop jaskini jest jakieś 20 centymetrów nad naszymi głowami, a my płyniemy leżąc i odpychają się od skał. Jakby tych wrażeń było mało to przelatują małe nietoperzyki i piszczą. Przepływamy na druga stronę góry i lądujemy w miłej lagunie chwilę tam przystajemy, Renia mimo obaw przewoźników wspina się po skałach. Potem czeka nas powrót tą samą drogę. Super! Jest niesamowicie. Co za wycieczka!!! Wracamy do przystani, przy której widzę mojego bawoła wodnego, na grzbiecie którego siedzi sobie ptak... szybko łapię to w obiektyw aparatu. 
	Budzik wyrywa mnie ze snu o ósmej rano... rety dlaczego już??? Wstajemy. Karola i ja od razu biegniemy na pobliski dworzec kolejowy kupić bilety do Xian. 
	Stoimy w ogromniastej kolejce, a takich kolejek jest w budynku kilkanaście. Pomimo naszych obaw dostajemy bilety na interesujący nas pociąg o 17:50. Zadowolone ruszamy na poszukiwanie czegoś zdatnego do jedzenia. Szukamy pomidorów. Nie ma!!! Nigdzie ich nie ma. W końcu kupujemy je w... restauracji. Trafiamy nawet na supermarket, w którym można co nieco kupić do jedzenia i obcokrajowiec nie przypłaci tego rozstrojem żołądka. Mnie i tak od samego rana jest niedobrze. Oj, bardzo niedobrze. Z zakupami wracamy do hotelu, gdzie z braku innej rzeczy do roboty, siedzimy aż do południa. Potem niestety musimy się wymeldować z hotelu i idziemy na dworzec, gdzie pod ścianą prowizorycznej hali dworcowej rozbijamy się na parę godzin. Hala jest prowizoryczna, bo główny budynek jest nieczynny z tego względu, że dworzec jest w budowie.
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