
Uciekając przed powodziami i tajfunami...

Czas  rozpocząć  kolejną  podróż  do  Azji.  W  tym  roku  obraliśmy  kierunek  na  Filipiny.  Dość
ryzykowny z powodu sezonu tajfunowego. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Nie chciałabym
utknąć na którejś z filipińskich wysp...

03.08.2012
 Lecimy dzisiaj z Warszawy przez Moskwę do Hong Kongu. Jak co roku muszę koniecznie
siedzieć  w  samolocie  przy  oknie  aby sobie  obserwować,  co  tam w  dole  na  tej  Ziemi  widać.
Wylatujemy  o  11:15  rosyjskimi  liniami  Aeroflot.  Z  okien  samolotu  przesuwa  się  pod  nami
wschodnia część Polski cała podzielona na plastry pól. Natomiast dalej gdy lecimy nad Białorusią i
Rosją  krajobraz  się  zmienia.  Widać  więcej  lasów  i  nieużytków,  poprzecinane  meandrującymi
rzekami. 

Lot  do  Moskwy trwa  niespełna  dwie  godziny,  ale  oczywiście  obowiązkowo czas  zjeść
posiłek lotniczy na który składa się” 2 kawałki chleba, kurczak, sałatka i ciastko.

Lądujemy w Moskwie i przestawiamy do przodu zegarki o cale dwie godziny i od razu robi
nam  się  godzina  15:00.  Nie  byliśmy  jeszcze  na  lotnisku  w  Moskwie  więc  zabieramy  się  za
zwiedzanie naszego terminala. Po kwadransie już wiemy że to lotnisko to jakaś masakra. Wszędzie
ciasno, dużo ludzi, brak możliwości aby usiąść, bo tam gdzie są siedzenia to już dawno zajęte.
Przestrzeń wykorzystana maksymalnie. Dookoła sklepiki, a między nimi koczujący w oczekiwaniu
na swoje samoloty podróżni. Co kawałek można natknąć się na punkt palenia papierosów, gdzie
wszyscy palą niczym smoki. No i oczywiście dookoła kłęby dymu. Tak ciasnego lotniska jeszcze
nie widzieliśmy. Kawa z automatu 150ml kosztuje 7zł. Rozbój w biały dzień.

Siedzimy w poczekalni  transferów, od momentu kiedy udało nam się złapać dwa wolne
miejsca. Tutaj przynajmniej mniej śmierdzi dymem papierosowym. Kto żyw ma podpiętego laptopa
do gniazdka. Oczywiście gniazdek na lekarstwo i ludzie czekają aż ktoś zwolni aby podładować
komputer, albo komórkę. Najwięcej czeka tu skośnookich Azjatów. Z rozkładu odlotów widać, ze  z
tego  terminala  jeden  po  drugim lecą  samoloty  do  Hong  Kongu,  Pekinu,  Szanghaju,  Kantonu.
Chińczycy na co trzecim komputerze oglądają filmy z ich idolem... Jackiem Chanem.

W pewnej chwili zagaduje do nas po polsku... Chinka, która leci do Szanghaju. Mieszka od
4 lat po Poznaniem, gdzie rodzina ma sklepy. Teraz leci do rodziny na wakacje.

Po prawie 5 godzinach czekania w końcu rozpoczyna się boarding na nasz lot. Trwa całą
godzinę. Strasznie długo. Ale to chyba dlatego ze muszą ponad 300 osób zapakować do samolotu.
Potem jeszcze 15 minut kołowania po płycie lotniska, odczekanie w kolejce samolotów na start i
można  lecieć.  W  samolocie  dużo  Chińczyków,  a  najlepsze  jest  to,  że  samolot  jeszcze  nie
wystartował a oni już okupują toaletę. 

Samolot staruje tuż przed 21 czasu moskiewskiego. Na monitorkach widać start, bo kamera
umieszczona jest w okolicach przednich kół samolotu. Niesamowity widok. Zwłaszcza widok pasa
startowego, na którym są smugi od kół wszystkich samolotów. Gdy samolot odrywa się to z kamery
widać coraz bardziej oddalającą się ziemię. 

Lecimy na wschód więc szybko robi się ciemno, a mnie pozbawia to możliwości oglądania
ziemi z tej perspektywy. Kiedy można już odpiąć po starcie pasy bezpieczeństwa połowa samolotu
rzuca się do kolejki do toalety. Dziwaczne to. 

Samolot leci nad Syberią, Mongolią i Chinami. Cały dystans z Moskwy do Hong Kongu to
około 7800km.

Skoro już lecimy to stewardessy w swoich pomarańczowych uniformach zabierają się za
serwowanie posiłku. Tym razem otrzymuję sałatkę, kurczaka z makaronem, ciastko i bułeczkę. Do
picia można dostać wino. W międzyczasie oglądam na swoim monitorku film, ale jest nad wyraz
nudny.  Męczę  go  jednak  do  końca,  aby  mnie  przynajmniej  uśpił.  Potem  zasypiam,  ale  po  2
godzinach budzę się bo jest mi strasznie gorąco. Nie wiem co tu w samolocie tak nas podgrzewają.



Niestety potem zasypiam i co jakiś czas się budzę. Za oknem robi się coraz jaśniej. Lubię oglądać
świt z okien samolotu.

04.08.2012 (sobota)

Przy kolejnej pobudce widzę z okien pustynie Mongolii. O rety gdy wybija 4 rano czasu
moskiewskiego  to  stewardessy zaczynają  rozdawać  śniadanie.  Pomieszanie  z  poplątaniem.  Nie
wiem czy jeść śniadanie, bo w sumie to dla nas polska noc, ale patrząc na czas Hong Kongu to już
czas śniadania. No nic trzeba zjeść. Śniadanie to tym razem sałatka z łososiem, omlet lub naleśniki.
Wybieram naleśniki, bo omletów brakło.

Próbuję jeszcze trochę spać. Za oknem niewiele widać, bo wszystko jest zasnute chmurami.
Po ponad 9 godzinach lotu lądujemy w Hong Kongu. Przebijamy się przez gęste chmury i naszym
oczom ukazują się wieżowce tonące we mgle.  Wyrastają z dziwnych miejsc na skrajach wysp,
między pagórkami. Wodą mkną szybkie stateczki, które zapewniają komunikację między wyspami.
Widać  tez  kilkupasmowe  drogi  biegnące  mostami  łącząc  wyspy.  Czasem  znikają  ginąc  w
podziemnych tunelach. 

Dochodzi 10:00 a my zaraz wylądujemy. Trochę czasu zajmuje samolotowi dokołowanie do
terminalu,  ale  nie ma co się  dziwić lotnisko jest  przecież ogromne. Przechodzimy przez halę  i
ustawiamy się   w  kolejce  do  odprawy paszportowej.  Na  początku  kolejki  otrzymujemy karty
magnetyczne. Na końcu dowiadujemy się, że służy ona do liczenia czasu spędzonego  kolejce. Jak
stoi się za długo, to otwierają kolejne stanowiska odpraw.

Dalej odbieramy nasze bagaże. Przy okazji wstępuje do toalety, gdzie znajduje się muszla
klozetowa  dla  kilkulatka  –  mniejsza  i  niżej  zawieszona...  a  w  samej  łazience  –  mała,  nisko
zawieszona umywalka. Co kraj to obyczaj. 

Gdzie człowiek się nie obejrzy wszędzie jakieś zakazy. Kara za palenie papierosów to 5
tysięcy dolarów hongkońskich, czyli około 2 tysięcy złotych.

Kupujemy kartę octopus, którą załadowujemy kwotą pieniędzy, aby działała jak zbliżeniowa
karta płatnicza. Następnie szukamy gdzie są autobusy, bo metro kosztuje trzy razy drożej. Zaraz
przy wyjściu z lotniska jest kasa i podjeżdżają piętrowe czerwone autobusy. Uff czujemy upał i
wilgotności. Teraz trzeba szybko się do tego stanu pogody przyzwyczaić.  W autobusie znowu
zakazy.  Śmiecenie  w autobusie  to  kara  1500 HK.  Wyjeżdżamy z  lotniska  znajdującego  się  na
wyspie Lantau. Zaczynamy mijać pierwsze bloki. Liczę piętra – maja po 50!!! Blok obok bloku. 

Hong Kong to specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej, znajdujący
się na wschodnich wybrzeżach Chin, nad Morzem Południowochińskim. Powierzchnia
całkowita 1 104km², a liczba mieszkańców ok. 7 mln.

W 1842 podpisano w Nankinie traktat kończący pierwszą wojnę opiumową. Jednym z jego
postanowień było przejęcie Hongkongu, znajdującego się dotąd w rękach chińskich, przez Wielką
Brytanię. W późniejszym czasie Hongkong powiększył swój obszar o tzw. Nowe Terytoria. W 1898
podpisano  umowę  99-letniej  "dzierżawy"  tych  terytoriów  przez  Wielką  Brytanię.  Nieoficjalną
stolicą Hongkongu zostało miasto Victoria. Hongkong rozwinął się znacznie w XX wieku, stając się
swoistym pomostem gospodarczym i kulturalnym między światem zachodnim a komunistycznymi
Chinami.

Na mocy umowy chińsko-brytyjskiej zawartej w 1984 ustalono warunki, na których Hong
Kong powrócił do Chin po upływie okresu dzierżawy w 1997. Chiny zobowiązały się pozostawić
władzom Hongkongu do 2047 roku dużą autonomię we wszystkich sprawach, z wyjątkiem polityki
zagranicznej i sił zbrojnych. 1 lipca 1997 ChRL objęła w posiadanie Hong Kong. 

Hong Kong zajmuje półwysep Kowloon oraz liczne przybrzeżne wyspy. Największe z wysp
to: Lantau (147,16 km²),  Hongkong (80,5 km²) oraz Lamma (13,55km²). Wyspa Hongkong jest
położona  na  Morzu  Południowochińskim,  przy  ujściu  Rzeki  Perłowej  (Zhu  Jiang).  Cieśniną
oddzielającą wyspę od półwyspu jest  Port  Wiktorii,  jeden z najgłębszych portów świata.  Nowe
Terytoria  zajmują  około  200  przybrzeżnych  wysp  i  wysepek.  Cały  okręg  liczy 234  wyspy.  W
krajobrazie Hong Kongu dominują pagórki, często ze stromymi zboczami. Najwyższym szczytem



jest Tai Mo Shan osiągający 958 m n.p.m. Niziny zajmują północno-zachodnią część półwyspu.
Hong Kong leży 60 km na wschód od Makau (leży on na przeciwległym brzegu ujścia Rzeki

Perłowej).  Po drugiej  stronie chińskiej  granicy leży Shenzhen. Na całej  powierzchni 1 104 km
kwadratowych, tylko mniej niż 25% jest zajętych przez zabudowę. Resztę zajmują parki i rezerwaty
przyrody.

Klimat  Hong Kongu jest  zwrotnikowy,  monsunowy.  W zimie  jest  zimno i  sucho,  latem
gorąco i wilgotno, a jesienią ciepło, słonecznie i sucho. W Hong Kongu sporadycznie występują
tajfuny.

Trasa do centrum zajmuje nam około godziny. Autobus po takich szerokich drogach mknie
szybko do centrum. Dojeżdżamy na Kowloon, tu musimy wysiąść aby znaleźć miejsce na nocleg.
Na  pierwszy  rzut  idzie  Mirador  Mansion,  ale  tam  wszystkie  guesthousy  są  zajęte.  Jeździmy
windami,  trafiając nie zawsze tam gdzie chcemy.  Windy w tym budynku np. zatrzymują się co
drugie piętro.  Nie znajdujemy noclegu więc idziemy do pobliskiego Chongking Mansion. Tutaj
sytuacja się powtarza, wszystko zajęte. Okazuje się, że jest weekend, a w ten czas masowo do Hong
Kongu zjeżdżają  Chińczycy z  kontynentu  na  zakupy.  Stoimy  w kolejkach  do wind.  Budynek
wielki. Właściwie to skałda się z kilku wieżowców ze sobą połączonych. Do wind są kolejki, bo
wchodzi do takiej windy około 6-7 osób. Transport widną niestety trochę czasu zabiera. Jest nawet
pan który pilnuje porządku przy windach. Po dłuższym szukaniu udaje nam się znaleźć niewielki
pokój 2x2,5 metra! Łazienka to wersja mini. Można umyć żeby w umywalce stojąc w pokoju. W
łazience nie da się robić gwałtownych ruchów. Za mało miejsca. Zresztą w Hong Kongu wszystko
musi być w wersji mini. Muszą tu się wszyscy na tej niewielkiej przestrzeni zmieścić. 

Jesteśmy zmęczeni więc na początek postanawiamy się spokojnie zdrzemnąć. Wstajemy po
15:00. Na początek postanawiamy udać się na przystań promową, aby przeprawić się na wyspę
Hong Kong. 

Idąc z promu Star Ferry obok budynku International Financial Centre zobaczyliśmy straszny
tumult w galerii handlowej zajmującej najniższe piętra pobliskiego budynku. Zdziwiło nas to tym
bardziej, że takie miejsca zazwyczaj mieszczą najdroższe z najdroższych sklepów i ruch tam jest
niewielki. Weszliśmy do środka, a tam ruch jak w ulu - kilkaset osób przy kilkudziesięciu stołach
zastawionych i-Mackami, i-Padami, i-Phonami, i-cokolwiekjeszczeapplewymyślilo... Mniej więcej
jedna  trzecia  tych  osób  to  konsultanci  (niebieskie  koszulki),  reszta  to  klienci.  Co  rusz  ktoś
wychodził z reklamówką pełną i-zabawek.

Okazało się, że tu Apple czynnie i skutecznie wdraża swoje motto: "one to one Learn Your
Way".  Polega  to  na  tym,  że  nawet  jak  ktoś  nie  wie  co  to  Apple,  to  po  półgodzinnej  wizycie
wychodzi z zabawką w torbie. Najpierw potencjalny klient może się do woli pobawić wszystkim
czym sklep dysponuje (na pierwszym piętrze jest sprzęt do zabawy czyli róbta co chceta) i jak już
zdecyduje  się  na  kupno  to  prawdziwa  zabawa  dopiero  się  rozpoczyna.  Po  zakupie  (już  nie
potencjalny) klient przechodzi na drugie piętro gdzie konsultanci pomogą skonfigurować sprzęt.
Przeprowadzą szkolenie  jak  się  posługiwać  naszą  nową zabawką.  Nie  można  też  zapominać  o
najmłodszych. Wiadomo, że skoro dzieciak już wie jak uruchomić i-Pada, to za kilka lat jak będzie
dysponował  swoim kieszonkowym to  dopiero  będzie  cennym klientem.  Krótko mówiąc  czyste
szaleństwo.

W Hong Kongu chodniki dla pieszych są często podziemne jak i nadziemne. Ciekawe to
zjawisko. Miasto buduje się zarówno w górę, jak i w dół. Wystarczy zejść w podziemne przejście
pod ulicą, a okaże się, że jest tam całe centrum handlowe pobudowane na kilka pięter pod ziemię.
Na każdym kroku czeka nas jakieś zaskoczenie.

Idziemy jednym z takich nadziemnych chodników, a raczej tuneli i szukamy miejsca, gdzie
trzeba  z  niego zejść aby trafić  na daną ulicę.  Udaje się  i  wsiadamy do jedynego na świecie...
piętrowego  tramwaju.  Dziwacznie  wyglądają  takie  1  wagonowe,  dwupiętrowe  klocki.  Jest  ich
sporo.  Jedziemy do parku Victorii, chwila odpoczynku i czas aby coś zjeść. Ludzi na ulicach jakby
przybywało z każdą chwilą.  Chodzą od sklepu do sklepu. A na głównych ulicach sklepy marek z
najwyższej półki. Pomiędzy budynkami znaleźć można place sportowe z kilkoma boiskami. Mimo
upału sporo osób w cos  gra.  Szukamy jakiejś  ustronnej  knajpki.  W jednej  z  małych bocznych



uliczek trafiamy na stragany z podrobami. Za to może podziękujemy. Trafia nam się restauracja z
różnymi zupami z dość znaczącą treścią. Okazuje się być całkiem smaczne.

 Zapada wieczór. Ludzi jeszcze więcej. Na ulicach króluje moda jak z katalogów. Wszyscy
zarówno  kobiety  i  mężczyźni  modnie  poubierani.  Fryzury  też  jak  od  najlepszego  kreatora
fryzjerstwa.  Część  ulic  w  centrum zamienia  się  wieczorem w  deptak.  Ruch  samochodów  jest
niedozwolony,  a  tysiące  ludzi  chodzi  środkiem  ulicy.  Zaczął  się  czas  totalnych  wieczornych
zakupów. 

Hong Kong ma jedną z najwyższych średnich gęstości zaludnienia na świecie (6200 osób na
km kwadratowy). Gęstość ta miejscami dochodzi do 43 tysięcy osób na km kwadratowy. Wskaźnik
dzietności  (liczba  dzieci  przypadających  na  statystyczną  kobietę  w  wieku  rozrodczym)  w
Hongkongu wynosi 0,94. Jest ona znacznie niższa niż średnia liczba, jaka jest potrzebna, aby liczba
ludności  utrzymała  się  na  stałym  poziomie  (2,1  dziecka  na  kobietę).  Wysokie  dodatnie  saldo
migracji powoduje, iż mimo ujemnego przyrostu naturalnego liczba ludności ciągle wzrasta.

Mimo iż jest tu duże zaludnienie, Hong Kong ma wiele wolnych przestrzeni, które zajmują
parki, lasy i zarośla. Większość mieszkańców mieszka w kilkunastopiętrowych blokach. Językiem
kantońskim  Chińczycy  posługują  się  na  co  dzień  w  swoich  domach.  Język  angielski  jest
powszechnie rozumiany, jednak ludzie posługują się nim głównie w pracy.

W Hong  Kongu  panuje  pełna  wolność  wyznaniowa.  Większość  ludności  to  wyznawcy
tradycyjnego  chińskiego  synkretyzmu religijnego,  w którym współistnieją  elementy  buddyzmu,
konfucjanizmu i  taoizmu,  a  10% to chrześcijanie.  Wspólnota chrześcijańska jest  podzielona na
katolików i protestantów (około 50% wyznawców każdego z odłamów). Ponadto żyje tu 70 000
muzułmanów i od 2 000 do 3 000 żydów.

Około 95% mieszkańców Hong Kongu to Chińczycy, a 1,5% Europejczycy. Najliczniejsze
grupy imigrantów pochodzą z Filipin (około 133 000 osób), Indonezji (95 460) i USA (31 330).

Ewenementem  było  Kowloon  City  -  fragment  HK  tak  gęsto  zaludniony,  że  na  1  km²
przypadało 1,9 mln (!!!) osób. Miejsce to w latach 90 zostało zburzone.
 Gospodarka Hong Kongu ma najlepszy na świecie Wskaźnik Wolności. Potęga gospodarcza
Hongkongu została zbudowana na wieloletnim rozwijaniu wymiany towarowej ChRL ze światem.
Od lat pełni rolę jednego ze światowych centrów handlowo-finansowych. Kluczową rolę w rozwoju
międzynarodowych stosunków gospodarczych  Hong Kongu pełni  Rada  Rozwoju  Handlu  Hong
Kongu. Miasto jest siedzibą wielu wielonarodowych organizacji, banków, firm itp. Hong Kong ma
jeden z najwyższych Wskaźników Ginie'go wśród rozwiniętych gospodarek świata jeśli chodzi o
przychód na rodzinę oraz najwyższy jeśli chodzi o rozwój społeczny.

Z powodu małej ilości miejsca przeznaczonej pod zabudowę nie pozostało w Hong Kongu
zbyt  wiele  kolonialnych  zabytków.  Miasto  jednakże  odznacza  się  dużą  liczbą  nowoczesnej
zabudowy. Przez lata w Kowloonn istniały pewne ograniczenia co do wysokości budynków z uwagi
na bliskość dotychczasowego portu lotniczego Kai Tak.

Jednym  z  najwyższych  i  najbardziej  rozpoznawalnych  budynków  w  Hong  Kongu  jest
siedziba Bank of China Tower, autorstwa I. M. Pei. Budynek ten wywołał liczne kontrowersje. W
roku  jego  ukończenia  (1990)  okazało  się,  że  nie  jest  zgodny  z  powszechnie  stosowanymi  w
budownictwie chińskim, zasadami feng shui, gdyż miał ostre kąty. Nieprawidłowe było również
umieszczenie dwóch anten na dachu.

Jednym  z  ważniejszych  budynków  Hong  Kongu  jest  także  miejscowa  siedziba  banku
HSBC,  ukończony  w  1985,  44  piętra,  wysokość  178,8  m.  Został  on  zbudowany  na  miejscu
pierwszego drapacza chmur w Hongkongu, zbudowanego w 1935. 

Trudno nie zacząć od największych atrakcji, którą niewątpliwie jest wjazd na The Peak -
400 metrowe wzgórze z którego rozciąga się widok na miasto... Wzgórze za czasów brytyjskich
nosiło nazwę Victoria Peak, ale po przejęciu Miasta przez Chiny w 1997 roku oznaki imperializmu
zostały skrupulatnie  wymazane.  Na szczyt  dostaliśmy się  tramwajem ("The Peak Tram"),  który
wspina się po zboczu góry pod kątem 45 stopni. Niestety okazało się, że obecnie jest szczyt sezonu
wycieczkowego Chińczyków, a na dodatek weekend, więc musieliśmy odstać 45 minut w mega
wielkiej  kolejce,  aby  dostać  się  do  funikularu.  No  ale  w  końcu  wsiedliśmy  do  wagonika  i



pomknęliśmy na wzgórze. Trzeba było się mocna trzymać, aby się nie przewrócić. Przechył jest
znaczący, a my niestety musieliśmy stać. Kurczowo więc trzymałam się rurki, albo nie spaść. Jazda
kolejką zajmuje około 5 minut... a tyle było czekania. Na górze kombinat turystyczny - sklepy z
pamiątkami,  restauracje.  No i  wszędzie setki  Chińczyków.  Szukamy miejsca,  z  którego byłoby
najlepszy widok na wieczorną panoramę miasta. Jest imponująca. Wieżowce oświetlone, a ich ilość
robi  wrażenie.  Co robić skoro mało  miejsca.  Nie pozostaje  nic  innego jak budować do góry i
wszystko miniaturyzować. 

Teraz czeka nas podróż powrotna i... do wagonika czeka kilometrowa pozawijana kolejka.
Czekający w niej Chińczycy czas zabijają grając w gry na i-podach.  No nic musimy też poczekać
pół  godziny aby zjechać  w dół.  Przynajmniej  my poobserwujemy sobie  „techniczne”  rozrywki
Chińczyków. Jeszcze robimy mały przekręt, bo wbijamy się w środek tego wężyka kolejkowego
wychodząc przez restaurację. Inaczej stalibyśmy godzinę. 

Wracamy promem na Kowloon podziwiając porozświetlane neonami budynki. Zaglądamy
jeszcze do McDonalda na lody. Tak na marginesie wydaje mi się że McDonald jest tu na każdej
ulicy.  Jeszcze chwilę spacerujemy promenadą, ale o 23 gasną światła wieżowców. Karta Octopus to
naprawdę fajny wynalazek. Działa zbliżeniowo. Można nią zapłacić w sklepie, w autobusie za bilet,
nawet  można  kupić  butelkę  napoju  w  ulicznym automacie.  W autobusie  są  do  tego  specjalne
czytniki. A jak nie masz karty to do specjalnego pojemnika wrzucasz pieniądze za bilet. Dobrze
mieć odliczone pieniądze, bo nikt nie wyda reszty. Kolejki stoją do autobusów, ale porządek jest
duży. Jednymi drzwiami się wsiada, innymi wysiada. Mimo wszystko idzie to bardzo sprawnie i nie
ma wielkich przestojów na przystankach.

Wracamy do naszej „klitki”. Mała, droga, ale jest klima i internet. Można iść spać. Jutro
czeka na nas Macau.

05.08.2012 (niedziela)

Jet lag robi swoje i udaje nam się wstać dopiero o 10. Na śniadanie jemy polskie 7daysy. Nie
ma to jak nasze śniadanie na początek. Godzinę później zmierzamy na przystań statków płynących
do Makau. Najpierw szukamy terminalu z którego odchodzą szybkie statki do Makau. Nie jest to
łatwe  bo  terminal  ukryty  jest  w  budynku  wyglądającym  niczym  dom  handlowy.  Kto  to
projektował??? trzeba mieć naprawdę pomysł aby tak ważne miejsce schować dla potencjalnego
podróżnego.  Wchodzi  się  do  holu,  w którym „windziarz”  odpowiednią  windą wysyła  ludzi  na
konkretne piętro: odjazdów, przyjazdów, czy też parkingu. 

Docieramy na piętro „odjazdów”. Niezły kombinat – kas promowych, sklepów, restauracji.
Niestety popłyniemy o 13,  bo na wcześniejszy już za późno.  Potem się  dziwimy,  bo wszystko
wygląda podobnie jak przy odprawie na samolot. No i wsiadamy w szybki turbojet, który dystans
60 km pokonuje w godzinę. Na statek wchodzi ponad 300 osób. Każdy podróżny ma swój miękki
fotel. 

Widok nabrzeża Makau jest zadziwiający, bo zaraz na brzegu niedaleko przystani promowej
wyrasta  coś wielkiego co przypomina sztuczny wulkan. Pozostawiam to bez komentarza.  Dalej
widać wielkie kolorowe wieżowce z kasynami.

Makao (wymiennie  – Makau),  to  nazwa nadana przez  portugalskich  kupców, którzy po
przyjeździe  do  miasta,  jako  pierwszą  budowlę  zobaczyli  świątynię  A-Ma,  wzniesioną  ku  czci
patronki  rybaków  i  żeglarzy,  bogini  Mazu.  Zanim do  Chin  dotarli  europejscy  kolonizatorzy  –
Makau znane było jako między innymi Haojing czy Jinghaui. Stosowana do dzisiaj, historyczna,
chińska nazwa miasta Aomen - oznacza „Bramy zatoki”. 

Specjalny  Region  Administracyjny  Makau  –  jeden  z  dwóch  specjalnych  regionów
administracyjnych Chińskiej Republiki Ludowej (drugim regionem jest Hongkong), znajdujący się
na  wschodnim  wybrzeżu  Chin.  Makau  leży  po  zachodniej  stronie  estuarium  Rzeki  Perłowej,
graniczy  od  północy  z  prowincją  Guangdong,  natomiast  od  południa  i  wschodu  otoczone  jest
wodami Morza Południowochińskiego. 



Historia  Makau  sięga  okresu  panowania  dynastii  Qin  (221–206  p.n.e.),  kiedy  tereny
dzisiejszego specjalnego regionu administracyjnego przeszły pod jurysdykcję powiatu Panyu,  w
prefekturze  Nanhai.  Za  rządów  dynastii  Jin  (265–420)  Makau  wchodziło  w  skład  prefektury
Dongguan, za rządów dynastii Sui (581–618) było częścią powiatu Nanhai, a w epoce Tang (618–
907)  zostało  włączone  do powiatu  Dongguan.  W 1152 roku,  w czasie  panowania  południowej
dynastii  Song, Makau zostało włączone do nowo utworzonego powiatu Xiangshan w prowincji
Guangdong, który powstał z połączenia powiatów Nanhai, Panyu, Xinhui i Dongguan.

Pierwszymi odnotowanymi mieszkańcami tego regionu byli ludzie poszukujący w Makau
schronienia  przed  inwazją  Mongołów  w  czasie  rządów  południowej  dynastii  Song.  Podczas
sprawowania władzy przez dynastię Ming (1368–1644 n.e.) miała miejsce migracja rybaków do
Makau z prowincji Guangdong i Fujian.

Makau było mało znaczącą osadą, aż do przybycia Portugalczyków w XVI w. W 1535 roku
portugalscy  kupcy  otrzymali  prawo  do  zakotwiczania  swoich  statków  w  portach  Makau  i
prowadzenia na nich działalności handlowej, jednakże nie mogli wychodzić na ląd. Około 1553
roku uzyskali tymczasowe zezwolenie na budowanie magazynów na wybrzeżu w celu wysuszenia
swoich towarów zalanych wodą morską; wkrótce potem zaczęto wznosić prymitywne kamienne
domy w części miasta zwanej obecnie Nam Van. W 1557 roku Portugalczycy założyli w Makau
stałą osadę, płacąc rocznie 500 taeli srebra za dzierżawę.

W 1576 roku papież Grzegorz XIII ustanowił rzymskokatolicką diecezję Makau. Wraz ze
wzrostem  osadnictwa  portugalskiego,  spowodowanego  chęcią  wzbogacenia  się  na  handlu,
Portugalczycy zaczęli domagać się własnego samorządu. W 1583 roku zezwolono Portugalczykom
na założenie senatu pod ścisłym nadzorem Chin i bez przekazania suwerenności, w celu załatwiania
własnych spraw społecznych i gospodarczych. Makau rozwijało się jako port i w XVII w. stało się
obiektem zaciekłych, acz nieudanych starań Holendrów.

Po wojnach opiumowych Portugalia zajęła wyspy Taipa i Coloane odpowiednio w 1851 i
1864 roku. 1 grudnia 1887 roku podpisano chińsko-portugalski układ, w ramach którego Chiny
przekazały swoje prawa do „wieczystego posiadania i rządu w Makau” Portugalii. W zamian, rząd
Makau  miał  współpracować  z  Hongkongiem  przy  przemycaniu  indyjskiego  opium,  a  Chiny
otrzymały możliwość zwiększenia swoich zysków poprzez nakładanie ceł. Portugalia zobowiązała
się również nie wyzbywać się nigdy Makau bez uprzedniego porozumienia z Chinami. Oznaczało
to zablokowanie negocjacji pomiędzy Portugalią i Francją (w sprawie ewentualnej wymiany Makau
i  Gwinei  na  Kongo  Francuskie)  lub  innymi  krajami  i  zabezpieczenie  brytyjskich  interesów
handlowych; Makau stało się oficjalnie kolonią portugalską.

W 1928 roku,  po rewolucji  Xinhai  i  obaleniu  rządów dynastii  Qing,  rząd Kuomintangu
(KMT) oficjalnie poinformował Portugalię, że nastąpiło unieważnienie dawnego układu jednak w
jego miejsce podpisano nowy Chińsko-portugalski traktat o przyjaźni i handlu. Wprowadzono kilka
nowych regulacji dotyczących taryf celnych i biznesu, lecz traktat nie zmieniał niczego w sprawie
suwerenności Makau ani portugalskiego rządu Makau.

Po utworzeniu Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku rząd w Pekinie oświadczył, że
traktat  jest  traktatem  nierównoprawnym  i  jest  nieważny.  Pekin  nie  był  jednak  gotowy  do
rozstrzygnięcia kwestii traktatu i utrzymywał „status quo” aż do „bardziej odpowiedniego czasu”.

Pod wpływem rewolucji kulturalnej w Chinach i ogólnego niezadowolenia z portugalskiego
rządu w 1966 roku w Makau wybuchły zamieszki.  3  grudnia  1966 roku w najpoważniejszym
starciu, zwanym incydentem 12-3 zginęło 6 osób, a ponad 200 zostało rannych. 29 stycznia 1967
roku portugalskie władze wystosowały oficjalne przeprosiny.

Wkrótce  po  obaleniu  dyktatury  w  1974  roku  w  Lizbonie,  nowy  rząd  portugalski
zadecydował, że zrzeknie się wszystkich terytoriów zamorskich. W 1976 przemianowano Makau na
„chińskie  terytorium  pod  rządami  portugalskimi”  i  przyznano  dużą  autonomię  w  zakresie
administracji, finansów i gospodarki. Trzy lata później Chiny i Portugalia wspólnie uznały Makau
za  „chińskie  terytorium  pod  (tymczasowymi)  rządami  portugalskimi”.  Rządy  obu  państw
rozpoczęły negocjacje w kwestii Makau w czerwcu 1986 roku. 13 kwietnia 1987 roku w Pekinie
podpisano deklarację, która czyniła z Makau specjalny region administracyjny Chińskiej Republiki



Ludowej. Rząd chiński przejął formalne zwierzchnictwo nad Makau 20 grudnia 1999 roku.
Makau było pierwszą i  najdłużej  istniejącą europejską kolonią na terenie Chin. Początki

kolonii sięgają XVI wieku, kiedy w Makau osiedlili się pierwsi portugalscy kupcy. Obszar ten był
zarządzany przez Portugalczyków aż do przekazania go Chinom 20 grudnia 1999 roku i nadania mu
statusu  specjalnego  regionu  administracyjnego.  Wspólna  deklaracja  chińsko-portugalska  oraz
Ustawa  zasadnicza  Makau  stanowią,  że  jednostka  administracyjna  może  funkcjonować  z  dużą
autonomią co najmniej do 2049, a więc do upłynięcia 50-letniego okresu od momentu przekazania.

Zgodnie z polityką "jeden kraj, dwa systemy", rząd ChRL odpowiada za obronę terytorium
Makau i sprawy zagraniczne, na terytorium SRA od 1999 roku stacjonuje garnizon Chińskiej Armii
Ludowo-Wyzwoleńczej.  Makau  posiada  natomiast  odrębny  system  prawny,  administracyjny,
gospodarczy i monetarny, prowadzi osobną politykę celną i imigracyjną, utrzymuje własną policję
oraz  samodzielnie  wyznacza  delegatów  na  międzynarodowe  wydarzenia  i  do  organizacji
międzynarodowych.

Makau jest najgęściej zaludnionym obszarem na świecie, o gęstości zaludnienia wynoszącej
18 380 osób na kilometr kwadratowy w 2009 roku. 95% populacji Makau stanowią Chińczycy;
kolejne  2% to  ludność  pochodzenia  portugalskiego  i/lub  chińsko-portugalskiego.  Według  spisu
ludności z 2006 roku 47% mieszkańców urodziło się w Chinach kontynentalnych, z czego 74,1% w
prowincji Guangdong i 15,2% w prowincji Fujian. 42,5% mieszkańców urodziło się w Makau, a w
Hongkongu, na Filipinach i w Portugalii odpowiednio 3,7%, 2,0% oraz 0,3%.

Wzrost liczby ludności Makau spowodowany jest głównie przez napływ imigrantów z Chin
kontynentalnych i zagranicznych pracowników, ponieważ przyrost naturalny Makau jest jednym z
najniższych  na świecie.  Według ostatnich  badań przeprowadzonych przez  amerykańską  Central
Intelligence Agency (CIA), Makau znajduje się w czołówce państw pod względem oczekiwanej
długości życia, ze średnim wynikiem 84,38 lat. W Makau notuje się również jedną z najniższych
wartości współczynnika umieralności niemowląt na świecie. 

Gospodarka  Makau  opiera  się  przede  wszystkim  na  turystyce;  14,6%  wszystkich
pracowników jest zatrudnionych w hotelach i restauracjach, a 10,3% pracuje w branży hazardowej.
Wraz z powstawaniem nowych kasyn, hoteli, itp., spada zatrudnienie w przemyśle, przez co rząd
stara się ściągać pracowników z sąsiednich regionów. W raporcie Światowej Organizacji Turystyki
dotyczącego turystyki międzynarodowej w 2010 roku Makau uplasowało się na 17. pod względem
przychodów z turystyki (ok. 16,8 mld USD). Liczba osób odwiedzających Makau w wyniosła w
2010 roku prawie 25 mln z czego ponad 50% wszystkich turystów stanowili Chińczycy z Chin
kontynentalnych, a niespełna 30% to turyści z Hongkongu.

Ważnymi dziedzinami gospodarki  Makau są: nastawiona na eksport  produkcja odzieży i
tekstyliów,  bankowość  i  pozostałe  usługi  finansowe.  Przemysł  odzieżowy dostarcza  ok.  trzech
czwartych całego dochodu pochodzącego z eksportu. Szacuje się, że hazard i branża hotelarsko-
turystyczna stanowi ponad 50% PKB Makau oraz 70% wszystkich dochodów rządu Makau. 

Ważnym  elementem  gospodarki  specjalnego  regionu  administracyjnego  jest  hazard.  Od
1962 roku branża  hazardowa w Makau obsługiwana  była  tylko  i  wyłącznie  przez  należącą  do
Stanleya Ho spółkę Sociedade de Turismo e Diversões de Macau, która uzyskała od rządu monopol
na prowadzenie kasyn. Monopol zakończył się w 2002 roku. Od tego momentu do Makau zaczęli
ściągać  zagraniczni  operatorzy  kasyn.  Rząd  Makau  zagwarantował  koncesje  na  prowadzenie
działalności  hazardowej  sześciu  spółkom:  Sociedade de  Turismo e  Diversões  de Macau,  Wynn
Resorts, Las Vegas Sands, Galaxy Entertainment Group, spółce MGM Mirage z Pansy Ho (córką
Stanleya  Ho)  oraz  spółce  Melco  z  Publishing  and  Broadcasting  Limited.  Wraz  z  napływem
zagranicznego kapitału i turystów z Chin (Makau jest jedynym miejscem w Chińskiej Republice
Ludowej, gdzie obywatele mogą legalnie uprawiać hazard) Makau stało się największym centrum
hazardu na świecie.

W Makau edukacja obowiązkowa trwa 15 lat (obejmuje 3 lata przedszkola, 6 lat szkoły
podstawowej oraz 6 lat szkoły średniej) i jest bezpłatna.

Makau nie posiada własnego systemu edukacji powszechnej; szkoły podstawowe i średnie
stosują brytyjski, chiński lub portugalski system oświaty. W 2009 roku w regionie funkcjonowało



10 uczelni wyższych, z czego 4 publiczne, w tym największy, założony w 1981 roku Uniwersytet
Makau.  Według Programu Międzynarodowej  Oceny Umiejętności  Uczniów,  międzynarodowego
badania koordynowanego przez OECD, którego celem jest  uzyskanie danych o umiejętnościach
uczniów powyżej 15 roku życia, Makau zostało sklasyfikowane w 2006 odpowiednio na piątym i
szóstym miejscu w rozumowaniu w naukach przyrodniczych i rozwiązywaniu problemów.
 Wysiadamy i znowu czeka nas odprawa. I tu kolejna niemiła niespodzianka. Czekamy w tej
kolejce 45 minut. Ilość osób czekających w tych kilkunastu kolejkach jest imponująca. Całe Chiny
przyjechały na weekend do Hong Kongu i Makau? Tłum ludzi przyjeżdżających na weekend do
tego miasta graniczy z moim wyobrażeniem. Całość podróży i czekania sprawia że wychodzimy z
budynku dopiero o 15. Masakra jakaś.

Teraz trzeba zlapać autobus nr 3 jadący do centrum. W Makau najpierw jedziemy do starego
centrum, gdzie znajdują się ruiny katedry św. Pawła, z której została tylko fasada. Ku naszemu
przerażeniu  całą  okolice  szczelnie  wypełnia  tłum  turystów  z  Chin  kontynentalnych.  Czegoś
podobnego w życiu  nie  widziałam.  Na dodatek  strasznie  głośno mówią,  więc  dźwięk ludzkich
głosów zanika  kilka  ulic  dalej.  Przeciskanie  się  (dosłownie!!!)  przez  tłum do przyjemnych  nie
należy. Co chwilę ktoś kogoś potrąca. Na dodatek taszczą wielkie torby... co oni tam kupują, to
sama chciałabym wiedzieć.

Na szczęście w mniej utartych turystycznie miejscach wszyscy Ci turyści znikają. Uff... Do
ciekawostek Makau należą portugalskie ciasteczka 'pasteis de Belem' (mniam strasznie smaczne,
próbowaliśmy ich w Lizbonie), które można tu kupić na każdym kroku, a smakują nie gorzej niż te
w Lizbonie. Kolejną kulinarną atrakcją Makau muszą być żelki z wieprzowiny, gdyż w wielkich
płatach można je tu kupić na każdym kroku. Próbowaliśmy, całkiem smaczne. Skojarzyło nam się z
wysuszoną zawartością konserwy turystycznej, jakkolwiek to brzmi. Przy tych stoiskach Chińczycy
tłoczą się niemiłosiernie  kupując ów przysmak.

Oglądamy  Plac  Senatu  z  budynkiem  władz,  kościołem  św.  Dominika  i  budynkiem
miłosierdzia. Potem kierujemy się do Porty św. Pawła, gdzie musimy przeciskać się przez tłum. I
nie jest to przenośnia. 

Mijamy małe sklepiki i stragany z suszoną wieprzowiną, ciasteczkami, mini naleśnikami z
glonami. Część z tych potraw można za darmo próbować, więc nie omieszkamy tego czynić. To tak
w ramach przerwy i  odpoczynku od przeciskania się przez tłum. Powoli zaczyna mnie od tego
gwaru boleć głowa. 

W końcu docieramy do ruin. Ruiny  katedry  św.  Pawła  w  Makau  –  pozostałości  po
barokowej  katedrze  św.  Pawła  w  Makau,  będące  jednym z  najważniejszych  zabytków miasta,
wpisane wraz z całym zabytkowym centrum na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Do dnia
dzisiejszego zachowała się jedynie ściana frontowa i kamienne schody prowadzące do świątyni.
Powszechnie przyjęta nazwa "katedra św. Pawła" jest błędna,  w rzeczywistości kościół był pod
wezwaniem Matki Bożej.  Pierwsza świątynia powstała  w 1580 roku, jednak została zniszczona
przez  pożary w latach  1595 i  1601.  W 1602 roku rozpoczęto  odbudowę gmachu wg projektu
włoskiego  jezuity  Carlo  Spinoli.  W pracach  budowlanych  brali  udział  głównie  chrześcijańscy
rzemieślnicy z Japonii, którzy uciekli przed prześladowaniami w kraju. Kościół został ukończony w
1637  roku  i  stanowił  wówczas  największą  świątynię  katolicką  w  Azji  Wschodniej.  Budynek
trzykrotnie stawał w płomieniach, największe straty spowodował ostatni pożar, do którego doszło 1
stycznia  1835 na  skutek  tajfunu.  Ogień  zniszczył  niemal  całą  świątynię  z  wyjątkiem przedniej
fasady i kamiennych schodów przed kościołem, które zachowały się do dziś.

W  latach  1990-95  przeprowadzono  badania  archeologiczne  kościoła,  podczas  których
odkopano fundamenty wraz z kryptą i odkryto wiele religijnych artefaktów. Podjęto także prace
renowacyjne, mające na celu wzmocnienie konstrukcji fasady i uniknięcie jej zawalenia. W tym
czasie  utworzono  również  muzeum,  w  którym  organizowane  są  wystawy  poświęcone  sztuce
religijnej.  W  roku  2005  ruiny  wraz  z  zabytkowym  centrum  Makau  zostały  wpisane  na  listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

Według  materiałów  historycznych  katedra  powstała  z  białego  kamienia  i  miała  duże
sklepienie.  Składała  się  z  trzech  zdobionych  sal.  Fasada,  która  powstała  w  latach  1620-1627,



zbudowana jest  z  granitu  i  stanowi  przykład  architektury barokowej  z  bogatymi  dekoracjami  i
płaskorzeźbami, ale także z elementami orientalnymi[3]. Ściana ma ok. 27 m wysokości, 23,5 m
szerokości, 2,7 m grubości i jest wyraźnie podzielona na pięć poziomów. Na najniższym poziomie
znajdują się trzy wejścia i dziesięć kolumn. Nad środkowym wejściem wyryto napis MATER DEI,
co oznacza Matkę Bożą. Nad wejściami bocznymi znajdują się napisy IHS. Na drugim poziomie
mieści  się  dziesięć kolumn i  trzy łukowate okna.  Ponadto rozmieszczono tam cztery wnęki,  w
których znajdują się cztery figury świętych katolickich.

Pozostałe trzy poziomy posiadają najbogatsze zdobienia. Na środku trzeciego poziomu stoi
rzeźba Marii, a na poziomie czwartym znajduje się figura Jezusa. Płaskorzeźby na tych poziomach
przedstawiają m.in. diabły, anioły, portugalskie żaglowce, chińskie lwy i chryzantemy. Na samej
górze  znajduje  się  fronton  w kształcie  trójkąta,  co  symbolizuje  Trójcę  Świętą.  W najwyższym
punkcie ściany umieszczono krzyż.

Jeszcze  obok  ściany  kościoła,  można  zajrzeć  do  małej  świątyni.  Świątynia  Na  Tcha.
Świątynię zbudowano w 1888 roku, w tradycyjnym chińskim stylu i  poświęcono ją bóstwu Na
Tcha. W roku 1995 i 2000 budowla została odrestaurowana; naprawiono dach, wzmocniono ściany i
wymieniono  stare  elementy  drewniane.  W  2005  roku  została  wpisana  na  listę  światowego
dziedzictwa UNESCO, jako część zabytkowego centrum Makau. Budynek ma wymiary 8,4×4,51
m. Z przodu znajduje się ganek z dwuspadowym daszkiem, z podniesionymi okapami, prowadzący
do pomieszczenia wewnętrznego, które ma około 5 m długości. Ściany budowli są koloru szarego i
nie posiadają prawie żadnych dekoracji; wyjątek stanowi kilka ozdobników na ganku. Na daszku
umieszczono rzeźby, przedstawiające zwierzęta.

Dalej  kroki  kierujemy  do  pobliskiego  fortu.  Gdzie  jeszcze  dociera  lekki  szum  tysięcy
głosów chińskich turystów. Z fortu roztacza się widok na całe Makau. Trochę obskurne. Znowu jak
w Hong Kongu ciasno pobudowane wieżowce. Zawsze miałam wyobrażenie, ze oba te miasta kapią
od przepychu.  A tak  naprawdę,  to  ładnie  wyglądają  nocą,  kiedy nie  widać  szarości  bloków,  a
kolorowe neony. 

Zmęczeni udajemy się do pobliskiego McDonalda aby coś zjeść. Jednak i to jest nie lada
wyczyn, bo tutaj tez mnóstwo Chińczyków i trzeba upolować sobie miejsce, jak ktoś je zwolni. 

Powoli  zapada  zmierzch  idziemy  jeszcze  pod  teatr  Pedro  i  kościół  Lorenza,  Dom
Mandaryna. Tutaj już tłumu nie ma. Wszyscy na reszcie zostali daleko od nas. 

Na  każdym  kroku  w  Makau  widać  kolonialne  świadectwa  Portugalii.  Wszędzie  są
europejsko wyglądające budynki, a niektóre z nich obłożone tradycyjnymi portugalskimi kafelkami
zwanymi azulejo. 

Na  chwilę  zatrzymujemy się  na  placyku  Lile,  który  wygląda  jakby został  przeniesiony
prosto z Lizbony. Na koniec idziemy pod słynne kasyna. Teraz po zmroku rozświetlone całą gamą
kolorowych neonów. Oczywiście setki turystów robią sobie zdjęcia pod kasynami. Wchodzimy do
jednego  z  budynków.  Hol  jest  imponujący z  wielkimi  żyrandolami,  rzeźbami  z  jadeitu  i  kości
słoniowej. Hotelowi boje uwijają się nosząc walizki gościom. Przed budynkiem w kilometrowej
kolejce ludzie czekają na taksówki. Istny obłęd. Niestety do samego kasyna nie możemy wejść,
choćby na sam fakt ubioru. Wymagany jest garnitur i suknia.

Nie pozostaje nam nic innego jak wsiąść do busa i pojechać na przystań. Mamy wprawdzie
bilet na 21:30, ale udaje nam się popłynąć wcześniejszym o pół godziny. Na terminalu też dzieją się
cuda. Wieczorem te tysiące turystów trzeba odesłać do Hong Kongu, Chin. Na terminalu specjalni
pracownicy ustawiają  podróżnych w kolejki  w zależności  od godziny na  bilecie.  Jeśli  na daną
godzinę wszystkich już zapakowano, a są wolne miejsca, to wtedy wpuszczają odpowiednią ilość z
kolejki na późniejszą godzinę.

Po godzinie docieramy do Hong Kongu. Z racji tego że siedzimy koło drzwi, wysiadamy
jako jedni z pierwszych i jako jedni z pierwszych docieramy do odprawy paszportowej. Sprawnie
dzięki temu opuszczamy terminal promowy. Postanawiamy jeszcze skoczyć na lody i przejść się po
nadmorskim bulwarze. Wszystkie wieżowce widać dzisiaj zdecydowanie lepiej iż wczoraj. Dzisiaj
jest mneijsze zamglenie. Chociaż co chwilę niebo przecina błyskawica. Czyżby pierwszy azjatycki
deszcz w tym roku?



Na ulicach mnóstwo ludzi.  Sklepy otwarte tu są do późnych godzin nocnych. Markowe
sklepy Diora, Cartiera, Armaniego czy Chanel, okupowane są przez chińskich kupujących. 

W telewizji cały czas pokazują wygrywających na olimpiadzie w Londynie Chińczyków. To
już musi być nudne. Nikt nie jest w stanie wymienić wszystkich sportowców chińskich z medalami.
My mamy klika sztuk, więc to nie problem. Nasz każdy medal to jak narodowe zwycięstwo...

06.08.2012 (poniedziałek)

Wstajemy  koło  godziny  7  i  pakujemy  rzeczy.  Opuszczając  nasz  gesthouse,  jeszcze
rezerwujemy miejsce  za trzy tygodnie,  bo wracając  znowu będzie  weekend i  Chińczycy zaleją
Hong Kong. 

Wpadamy na chwilę do sklepiku 7/11 aby kupić kanapki i cos do picia w ramach śniadania.
Potem czekamy grzecznie w kolejce na autobus A21 jadący na lotnisko.  Zajmujemy miejsca  i
zabieramy  się  za  śniadanie,  sprawdzając  czy  czasem  gdzieś  nie  ma  napisu  że  za  jedzenie  w
autobusie jest kara.

Hong Kong żegna nas wychodzącym co chwilę słońce i mniej zamglonym niebem. Po 50
minutach jazdy docieramy na lotnisko.  Nadajemy bagaże  i  udajemy się  według strzałeczek do
naszego gate'a. I okazuje się że nasze miejsce odlotu jest tak odległe, że wiezie nas specjalne metro.
Z tym jeszcze się nie spotkaliśmy. Docieramy w odpowiednią część lotniska. Potem trochę czekania
i już wsiadamy do samolotu linii Cebu Pacific. W samolocie głównie małe Filipinki, które na co
dzień masowo pracują w Hong Kongu jako gosposie, czy opiekunki. Lecimy dwie godziny i przez
większość lotu, niebo za oknem błękitne, słońce świeci, a w dole widać malownicze wyspy.

Po samolocie chodzą śliczne filipińskie stewardessy,  ale niestety nie tańczą tak jak było
pokazane na jednym z filmików w internecie. Widocznie robi to tylko przy specjalnych okazjach.
Są za to konkursy, a lecący pasażerowie mogą wygrać gadżety linii lotniczych. Stewardessy mają
bardzo ładne szare uniformy, a buty to o dziwo nie są na obcasie.

Lądujemy na Filipinach w stolicy – Manili koło 13:00. Pada. No to powitanie. 
Nazwa Filipiny pochodzi od imienia króla Hiszpanii Filipa II Habsburga. W 1543 roku hiszpański
odkrywca Ruy López de Villalobos nazwał wyspy Leyte i Samar Felipinas na cześć ówczesnego
księcia Asturii. Ostatecznie dla całego archipelagu przyjęła się nazwa Las Islas Filipinas. Wcześniej
Hiszpanie używali  określeń Islas del Poniente (dosł.  Wyspy Zachodu) lub San Lázaro – nazwy
wymyślonej przez Ferdynanda Magellana.

Oficjalna nazwa Filipin zmieniała się kilkakrotnie w historii państwa. W czasie powstania
antyhiszpańskiego  w  latach  1896–1898  Zgromadzenie  Narodowe  proklamowało  utworzenie
Republiki  Filipińskiej  (República  Filipina).  Od  wybuchu  wojny  amerykańsko-hiszpańskiej  i
powstania antyamerykańskiego do momentu powstania Wspólnoty Filipin amerykańskie władze
kolonialne używały nazwy Wyspy Filipińskie (Philippine Islands). W czasie rządów amerykańskich
pojawiło się także określenie Filipiny, które z czasem przyjęło się jako popularna nazwa dla kraju.
Po uzyskaniu niepodległości oficjalna nazwa państwa to Republika Filipin. 

Filipiny,  oficjalnie  Republika  Filipin  (fil.:  Pilipinas,  Republika  ng  Pilipinas,  ang.:
Philippines, Republic of the Philippines ) – państwo wyspiarskie w południowo-wschodniej Azji,
położone na Archipelagu Filipińskim na Oceanie Spokojnym. Od północy Filipiny oblewane są
wodami cieśniny Luzon, od zachodu wodami Morza Południowochińskiego. Archipelag oddzielony
od wyspy Borneo Morzem Sulu oraz Morzem Celebes od pozostałych wysp Indonezji. Od wschodu
Filipiny otoczone są  wodami  Morza  Filipińskiego.  Położenie  w strefie  klimatu  równikowego i
pacyficznego pierścienia  ognia powoduje,  że Filipiny narażone są na częste tajfuny i  trzęsienia
ziemi,  jednak  czyni  z  nich  także  jeden  z  najbogatszych  obszarów  na  świecie  pod  względem
bioróżnorodności. Cały archipelag składa się z 7107 wysp, lecz najczęściej dzieli się go na trzy
główne  jednostki:  Luzon,  Visayas  i  Mindanao.  Powierzchnia  kraju  wynosi  300  000km²,  czyli
zbliżona  jest  do  powierzchni  Polski.  Największe  wyspy  to  Luzon,  Mindanao,  Samar,  Negros.
Stolicą Filipin jest Manila.



Z  ok.  91  milionami  mieszkańców  Filipiny  zajmują  12.  miejsce  pośród  najbardziej
zaludnionych państw świata. Dodatkowe 11 milionów Filipińczyków żyje poza granicami kraju.
Wyspy charakteryzują się dużym zróżnicowaniem etnicznym i kulturowym. Jednymi z pierwszych,
którzy osiedlili się na archipelagu w czasach prehistorycznych byli Negryci. Później przybyły na
Filipiny ludy austronezyjskie,  razem z którymi dotarły malajskie,  hinduskie i islamskie wpływy
kulturowe. Wraz z rozwojem handlu pojawiły się także chińskie wpływy kulturowe.

Pojawienie  się  Ferdynanda  Magellana  w  1521  roku  zapoczątkowało  erę  dominacji
hiszpańskiej.  Do  końca  XVI  wieku  niemal  cały  archipelag  został  podbity  przez  Hiszpanię  i
przekształcony w jej kolonię. Sukcesem zakończyła się chrystianizacja prawie całej ludność Filipin.
Pod koniec  XIX wieku nastąpiły  w krótkim czasie  po sobie  powstanie  antyhiszpańskie,  wojna
hiszpańsko-amerykańska i powstanie antyamerykańskie, które przyczyniły się do przejęcia kontroli
nad Filipinami przez Amerykanów. W czasie II wojny światowej archipelag dostał się pod okupację
japońską,  która  trwała  do  lipca  1945  roku,  kiedy  wojska  Stanów  Zjednoczonych  ostatecznie
wyparły  Japończyków.  W  lipcu  1946  roku  proklamowano  niepodległość  Filipin.
Kilkudziesięcioletni  okres  dominacji  amerykańskiej  spowodował  rozpowszechnienie  języka
angielskiego  i  kultury  zachodniej.  Po  odzyskaniu  niepodległości  Filipiny  doświadczyły  kilku
burzliwych wydarzeń, które prowadziły,  np. do obalenia dyktatury Ferdinanda Marcosa w 1986
roku, ale także pokazywały słabość państwa, jak druga rewolucja EDSA w 2001 roku.

Filipiny - trochę historii
Główne fale osiedleńców przybyły na Filipiny w XII w. p.n.e.–XV w. n.e. (nasilenie procesu

w VI–X w.) drogą morską z kontynentalnej części Azji i z Indonezji. Od X w. utrzymywali kontakty
handlowe z ludnością sąsiednich wysp, a także z Chinami. Przed XV w. jedynie na północy Luzonu,
gdzie  najwcześniej  wytworzyła  się  kultura  tarasowej  uprawy  ryżu,  istniały  stałe  osady  typu
plemiennego.  Tworzące  się  drobne  księstewka  były  w  znacznym  stopniu  zależne  od  państw
indonezyjskich: sumatrzańskiej Śriwidżaji i jawajskiego Majapahitu. W końcu XV w. z Brunei na
Filipinach przeniknął islam; na Mindanao i wyspach Sulu powstały sułtanaty. 

W  1521  na  Filipiny  dotarła  wyprawa  F.  Magellana.  W  1543  wyprawa  R.  Lópeza  de
Villalobos na cześć następcy tronu hiszpańskiego Filipa II  nadała wyspom nazwę „Filipiny”,  a
ekspedycja M. Lópeza de Legazpi założyła 1565 pierwszą stałą osadę na wyspie Cebu, a 1571 —
m. Manila na Luzonie, które stało się siedzibą administracji hiszpańskiej. Do końca XVI w. niemal
cały  archipelag  został  podbity  przez  Hiszpanię  i  przekształcony  w  jej  kolonię.  Nie  udało  się
podporządkować jedynie muzułmanów z południa (przez Hiszpanów zw. Moro), którym pomocy
udzielały  sąsiednie  państwa  malajskie.  Hiszpanie  zlikwidowali  władzę  miejscowych  książąt  i
sułtanów i  ustanowili  własną  administrację.  Do  niższych  stanowisk  dopuszczali  Filipińczyków,
zwłaszcza wywodzących się z warstw wyższych. Sukcesem zakończyła się chrystianizacja prawie
całej ludność F. i powstrzymanie ekspansji islamu. 

W XVII i XVIII w. Hiszpanie musieli odpierać próby penetracji Filipin przez inne państwa
europejskie (zwł. Holandię i Anglię) i przeciwstawiać się buntom miejscowej ludności; pierwsze
większe powstanie antyhiszpańskie wybuchło 1872 w mieście Cavite. W 1892 powstały 2 tajne
organizacje  patriotyczne:  Liga Filipińska,  domagająca się od Hiszpanii  reform, oraz Katipunan,
dążący do niepodległości. W 1896 na wezwanie A. Bonifacio, przywódcy Katipunanu, wybuchło
powstanie  antyhiszpańskie.  Od  1898  powstanie  toczyło  się  jednocześnie  z  wojną  hiszpańsko-
amerykańską. 12 VI 1898 powstańcy proklamowali niepodległość, ale USA, po zwycięstwie nad
Hiszpanią,  nie  uznały  nowo  proklamowanej  republiki  i  na  mocy  traktatu  paryskiego  (1898)
ustanowiły  na  wyspach  własne  rządy.  W  1899  Zgromadzenie  Narodowe  Filipin  uchwaliło
konstytucję  i  wybrało  na  prezydenta  E.  Aguinaldo,  który  wezwał  Filipińczyków do  powstania
przeciwko USA, lecz po 2 latach walk został zmuszony do złożenia przysięgi na wierność USA.

Amerykanie ustanowili własny cywilny zarząd i stopniowo powiększali samorząd kolonii i
udział  Filipińczyków w administracji  cywilnej.  W latach  20.  zaczęły  powstawać  na  Filipinach
lewicowe  stowarzyszenia  chłopskie,  związki  zawodowe,  a  1930  KP Filipin  (KPF).  W okresie
wielkiego kryzysu Partia  Narodowa (istniejąca od 1907) podjęła  działania,  wsparte  przez część
polityków amererykańskich,  na rzecz niepodległości.  W 1934 Kongres USA przyznał Filipinom



autonomię na 10 lat i status Wspólnoty Filipińskiej, przewidując też po tym okresie proklamowanie
niepodległości.  Uchwalono  konstytucję  i  przeprowadzono  wybory  do  Zgromadzenia
Ustawodawczego; prezydentem został M. Quezon (1935). 

7  XII  1941 Japończycy rozpoczęli  atak na Filipiny,  zajmując je do .  Prezydent  Quezon
utworzył  w  USA rząd  emigracyjny.  14  X  1943  władze  japońskie  proklamowały  niepodległość
Filipin i utworzyły marionetkowy rząd. Filipińczycy podjęli walkę partyzancką, w której główną
siłą  była  komunistyczna  Hukbalahap.  X  1944–VII  1945  wojska  amerykańskie  wyparły
Japończyków z  Filipin.  W IV 1946 prezydentem został  M.  Roxas,  a  VII  1946  proklamowano
niepodległość. USA i Filipiny podpisały układ o handlu ograniczający na wiele lat niezależność
ekonomiczną kraju,  1947 podpisano też  układy o bazach i  pomocy wojsk.,  gwarantujące  USA
prawo  posiadania  przez  99  lat  baz  wojskowych.  W 1947  formacje  Hukbalahap  podjęły  akcje
przeciwko oddziałom policji i wojska, zdławione dopiero 1956. Kolejni prezydenci Filipin zdołali
przeprowadzić częściową rewizję ustaleń traktatowych.

W  1966  prezydentem  został  F.  Marcos;  początkowo  zdobył  dużą  popularność  dzięki
programowi  rozwoju  gospodarczego  i  zapowiedzi  kontynuowania  reformy  w  rolnictwie,
zmierzającej  do  likwidacji  wielkich  posiadłości  ziemskich,  ale  z  czasem  narastały  niepokoje
społeczne i problemy ekonomiczne. Na północy kraju uaktywniła się partyzantka komunistyczna, a
na południu 1969 powstał  Narodowy Front  Wyzwolenia Moro (MNLF), który wysunął  żądanie
autonomii dla obszarów zamieszkanych przez ludność muzułmańską na Mindanao i wyspach Sulu.
W 1972 Marcos, mając poparcie wojska, wprowadził stan wyjątkowy. Nowa konstytucja z 1973
umożliwiła  prezydentowi  rządzenie  za  pomocą  dekretów,  jego  wybór  zastąpiła  powoływaniem
przez Zgromadzenie Ustawodawcze i wprowadziła 1-izbowy parlament. Rządy Marcosa budziły
coraz  większe  rozczarowanie  (tolerowanie  korupcji,  gromadzenie  majątku  przez  jego  rodzinę  i
bezwzględne  tłumienie  opozycji).  W  1983,  po  zabójstwie  przywódcy  opozycji  B.  Aquino
ugrupowania opozycyjne utworzyły blok polit. p.n. Siła Ludu i wspólnie wysunęły kandydaturę C.
Aquino (wdowy po B. Aquino), na stanowisko prezydenta w wyborach 1986. Po ogłoszeniu przez
parlament  zwycięstwa Marcosa opozycja uznała wyniki  wyborów za  sfałszowane,  a  C.  Aquino
wezwała ludność do „nieposłuszeństwa obywatelskiego”. Dla swojej kampanii uzyskała wsparcie
Kościoła  katolickiego,  wojska  i  USA.  W efekcie  gwałtownych  protestów i  zamieszek  Marcos
opuścił kraj i udał się do USA. 

Po objęciu funkcji prezydenta Aquino unieważniła konstytucję z 1973, przywróciła ustawy o
prawach obywatelskich i uwolniła więźniów politycznych. W 1987 uchwalono nową konstytucję.
Władze  kontynuowały  działania  zbrojne  przeciw  ugrupowaniom  partyzanckim.  1987–90
siedmiokrotnie  próbowano  obalić  Aquino.  W  1992  likwidacja  baz  amerykańskich  zakończyła
wojskową  obecność  USA na  Filipinach.  W  1992  prezydentem  został  F.  Ramos,  szef  sztabu
filipińskich sił zbrojnych, który za swoje główne zadanie uznał zapewnienie stabilizacji politycznej.

W  1998  prezydentem  został  populistyczny  polityk  J.  Estrada,  były  aktor  filmowy,
Usztywnienie  stanowiska  wobec  islamskich  separatystów  przyniosło  wzrost  aktów
terrorystycznych:  porwań  turystów,  przetrzymywania  zakładników,  zamachów  bombowych  w
miastach. Oskarżony o korupcję i zagrożony impeachmentem, 2001 Estrada podał się do dymisji, a
na prezydenta została zaprzysiężona wiceprezydenta G. Macapagal-Arroyo. Głównymi zadaniami
rządu za jej prezydentury stała się walka z terroryzmem i separatyzmem islamskim. W VII 2003
grupa niższych rangą oficerów usiłowała dokonać zamachu stanu; aresztowano i postawiono w stan
oskarżenia  kilkuset  wojskowych.  Wybory  2004  potwierdziły  legitymacje  Macapagal-Arroyo  do
sprawowania władzy.

Archipelag  Filipiński  składa  się  z  7107 wysp i  wysepek,  w tym ponad 4500 skał  i  raf
położonych  między  18°  a  6°N.  W północnej  grupie  wysp  największymi  są  Luzon,  Mindoro,
środkową część  stanowią  wyspy Visayas  (w  ich  skład  wchodzą  Bohol,  Cebu,  Leyte,  Masbate,
Negros,  Panay  i  Samar).  Południową  część  Filipin  stanowią  Mindanao  i  Archipelag  Sulu.
Największymi wyspami Filipin są Mindanao (95 tysięcy km²) na południu i Luzon (105 tysięcy
km²) na północy. Obie te wyspy zajmują dwie trzecie powierzchni całego państwa.



Brzegi  wysp,  posiadające  liczne  zatoki,  są  w  wielu  miejscach  skaliste,  porośnięte
namorzynami lub otoczone rafami koralowymi i podwodnymi skałami. Mimo iż wiele fragmentów
wybrzeża  jest  skalistych,  a  podwodne  skały i  rafy stanowią  niebezpieczeństwo dla  żeglugi,  to
wybrzeża Zatoki Manilskiej na wyspie Luzon uchodzą za jeden z najdogodniejszych terenów w
Azji  do lokalizacji  portów morskich.  Linia  brzegowa kraju  jest  dobrze  rozwinięta,  a  najsłabiej
rozwiniętą część wybrzeża mają wschodnie brzegi (wybrzeże Pacyfiku). Wody wewnętrzne Filipin
mają  zróżnicowaną głębokość  do 1975 m.  Wzdłuż  wybrzeży Pacyfiku  ciągnie  się  głęboki  rów
oceaniczny zwany Rowem Filipińskim o głębokości ponad 10 tysięcy metrów.

Filipiny są państwem wyspiarskim leżącym w Azji Południowo-Wschodniej, na Archipelagu
Filipińskim. Archipelag jest oblewany przez wody Oceanu Spokojnego. Filipiny do czasu uzyskania
niepodległości przez Timor Wschodni były jedynym państwem w Azji (pomijając azjatycką część
Rosji), gdzie dominującą religią jest chrześcijaństwo. Były zarazem jedynym państwem azjatyckim
gdzie  dominuje  katolicyzm.  Religię  tę  wyznaje  84%  społeczeństwa.  Natomiast  religie
niechrześcijańskie  wyznaje  jedyne  6%  ludności  tego  kraju.   Powierzchnia  –  300  000  km²,
porównywalna z wielkością Polski.

Położenie  –  kraj  leży  w  Azji  Południowo-Wschodniej,  w  zachodniej  część  Oceanu
Spokojnego, pomiędzy Chinami a Archipelagiem Indonezyjskim. Wyspy oblewają wody: Morza
Celebes  od  południa,  Morza  Sulu  od  południowego zachodu,  Morza  Południowochińskiego  od
zachodu i północy, natomiast od wschodu znajdują się otwarte wody Oceanu Spokojnego. Skrajne
punkty:  północny  21°30'N,  południowy  4°30'N,  zachodni  117°00'E,  wschodni  128°00'E.
Rozciągłość południkowa wynosi 1880 km, a równoleżnikowa 1200 km.

Budowa  geologiczna.  Obszar  Filipin  stanowi  część  rozległego  łuku  wysp  leżących  u
wybrzeży Azji Wschodniej. Wyspy są zbudowane z różnych skał. Głównie są to skały pochodzenia
mezozoicznego i trzeciorzędowego. Te najstarsze skały to wychodnie skał magmowych, głównie
granity,  oraz  skały  metamorficzne,  do  których  należą  kwarcyty  i  fyllity.  Stare  pokłady  skał
występują na Mindanao, Pelawanie, Mindoro i Leyete. Skały pochodzące z trzeciorzędu to takie
utwory jak licznie występujące skały osadowe, do których należą wapienie i piaskowce. Skały te
zostały sfałdowane w miocenie w okresie orogenezy alpejskiej. Poza trzeciorzędowymi formacjami
geologicznymi występują licznie skały czwartorzędowe, do których należą bazalty i andezyty.

Strefy  fałdowań  mają  przebieg  południkowy  od  Luzonu  do  Mindanao,  z  lekkim
zaburzeniem w środkowej części kraju. Druga strefa fałdowań przebiega z północnego wschodu na
południowy  zachód  od  Panay  do  Archipelagu  Sulu.  Obszar  ten  jest  aktywny  sejsmicznie  i
wulkanicznie do dziś. Świadectwem powolnych ruchów pionowych skorupy ziemskiej są kopalne
plaże podniesione do 500 m n.p.m. Na Filipinach jest  14 czynnych wulkanów, należą do m.in.
Mayon i Taal. Wulkany te charakteryzują się wysokim wskaźnikiem eksplozywności, jest to 85° w
skali  stustopniowej.  Archipelag  Filipiński  jest  często  nawiedzany  przez  wybuchy  wulkanów  i
trzęsienia  ziemi,  które  niosą  ze  sobą  wiele  ofiar.  Przykładem  może  być  tu  wybuch  wulkanu
Pinatubo  w  1991  roku,  który  spowodował  śmierć  600  osób  i  zniszczył  100  tysięcy  hektarów
terenów uprawnych. W przypadku trzęsienia ziemi, jakie miało miejsce 1990 roku bez dachu nad
głową zostało 100 tysięcy ludzi.

Rzeźba.  Powierzchnia  Filipin  jest  w  75% górzysta,  z  nielicznymi  dolinami  i  nizinami.
Główne pasma górskie ciągną się na terytorium Luzonu i są to Cordillera Central na zachodzie
wyspy,  gdzie  najwyższym  szczytem  jest  Mount  Pulog  (2  929  m  n.p.m.)  i  Sierra  Madre  na
wschodzie.  Łańcuchy  tych  gór  łączą  się  na  północy  tworząc  masyw  Caraballo  Mountains.
Mniejszymi  pasmami  górskimi  są  Ilocos  Mountains  na  północy  i  Zambales  Mountains  na
południowym zachodzie.  Obszary górskie  oddzielone  są  od  wybrzeża  wąskimi  pasmami  nizin.
Same niziny rozlokowane są głównie na wybrzeżach oraz w dolinach rzek między pasami gór.

Obszary górskie i wyżynne, oraz stożki wulkaniczne przeważają także na Mindanao. We
wschodniej  część  tej  wyspy wznoszą  się  góry  Diuata  Mountains  sięgające  2200  m n.p.m.  Na
zachodzie wyspy rozciąga się rozległy płaskowyż, który przechodzi w masyw górski z najwyższym
szczytem Filipin  –  Apo  o  wysokości  2965  m n.p.m.  Pomiędzy górami  Diuta,  a  płaskowyżem
centralnym ciągnie się tektoniczne obniżenie, będące doliną rzeczną.



Trzeci ważny masyw górski rozciąga się wzdłuż półwyspu Zamboanga Peninsula, którego
naturalne przedłużenie stanowi Archipelag Sulu na południowym zachodzie. Górski charakter mają
też pozostałe wyspy Filipin. Na Palawanie nadmorskie niziny są niewielkie, a stoki gór schodzą
bezpośrednio do morza. Większe niziny występują na wyspie Samar, także inne wyspy posiadają
tereny niziny, jednakże w tych wszystkich przypadkach, większość obszarów Filipin stanowią góry.

Klimat Filipin zalicza się do strefy klimatów równikowych o wybitnych cechach klimatu
monsunowego.  Pogoda  na  Filipinach  jest  gorąca  i  wilgotna,  gdzie  do  głównych  cech  należy
cykliczność zmian kierunku wiatrów i intensywności deszczy, co jest związane z monsunami.

Temperatura  powietrza  wykazuje  się  niewielkimi  wahaniami  w ciągu  roku  i  jej  średnia
wysokość  utrzymuje  się  na  poziomie  27-28°C.  Jednakże  tuż  przed  nastaniem  wilgotnej  pory
monsunowej temperatury osiągają w dzień 35-37°C. Temperatura w wyższych partiach gór jest
niższa,  ale  jej  średnia  wartość  nie  spada  poniżej  15°C.  Odczuwalne  wartości  termiczne  na
Filipinach potęguje wysoka wilgotność,  która przez cały rok wynosi  80% i więcej,  a  w czasie
monsunu sięga nawet 100%.

Filipiny jako kraj leżący w strefie równikowej cechuje się obfitością deszczy. Średnia roczna
suma opadów wynosi około 2000 mm. Minimum to 1000 mm występuje na terenach osłoniętych
przez góry, czyli na obszarach zawietrznych, niepodlegających bezpośredniemu wpływowi wiatrów
monsunowych. Najbardziej wilgotne tereny otrzymują 3500 mm deszczu, a nawet więcej. Maksima
opadowe na Filipinach przypadają na okres od maja do października.  Najbardziej  sucho jest  w
okresie wczesnej wiosny, tuż przed nastaniem monsunu letniego. Oczywiście w większości kraju
okres ten nie jest pozbawiony opadów. Na Filipinach nie ma pory suchej, choć regiony zawietrzne,
cechują się bardzo słabymi opadami tuż przed nastaniem monsunu letniego.

Do  częstych  zjawisk  należą  burze,  a  także  cyklony  tropikalne.  Obszar  zachodniego
Pacyfiku,  a - co za tym idzie – wschodnich Filipin,  jest  regionem częstego występowania tych
wiatrów. Tajfuny, bo tak są nazywany w Azji, powstają w zachodniej części oceanu, a następnie
wędrują nad wschodnie wybrzeża kraju. 

Sieć  rzeczna  jest  gęsta,  a  zasobność  wód  obfita  z  racji  wysokich  opadów.  Rzeki  są
przeważnie krótkie  i  mają charakter  górski,  czyli  obfitują  w progi  i  wodospady;  na większości
swych odcinków są nie żeglowne. Rzeki Filipin charakteryzują się także wysokim poziomem zmian
swojego wodostanu, co wiąże się z cyklem deszczy monsunowych. W okresie letnim, kiedy w kraju
występują  ulewne deszcze,  wiele  rzek  podnosi  swój  poziom wód.  Do częstych  zjawisk  należą
powodzie, które rokrocznie zagrażają nawet stolicy kraju.

Rzeki należą do dwóch zlewisk – Oceanu Spokojnego i Oceanu Indyjskiego, wszystkie rzeki
są stałe. Główną rzeką kraju jest Mindanao, które - jak sama nazwa wskazuje - płynie na wyspie
Mindanao, na długości 550 km. Drugą co do długości rzeką jest Cagayan, płynący na Luzonie, o
długości 380 km. Brzegi rzek są przeważnie bagniste i porośnięte zaroślami. Jezior w kraju jest
niewiele, największym z nich jest Laguna de Bay o powierzchni 2400 km²; jezioro to jest dawną
część Zatoki Manilskiej.

Na Filipinach występują prawie  10 tysięcy gatunków roślin,  w tym 3 tysiące  gatunków
drzew. Liczbę gatunków jest więc znaczna, jednak przyroda jest zdegradowana. Lasy równikowe
pierwotnie pokrywały niemal cały kraj, obecnie ich pozostałości zajmują jedynie 36% powierzchni
kraju. Lasy te porastają wnętrza wysp. Jednym z ważnych gatunków drzew jest mahoń filipiński. W
miejscach, gdzie lasy tropikalne zostały wycięte, głównie w górach północnego Luzonu, rosną lasy
sosnowe, a na innych terenach zbiorowiska trawiaste zwane cogon.

Na  wybrzeżu  rosną  lasy  namorzynowe,  a  nad  rzekami  lasy  galeriowe  i  -  w  dolnych
odcinkach  rzek  -  lasy  namorzynowe,  co  wiąże  się  występowaniem terenów podmokłych,  stale
zalewanych przez ulewy. Na terenach niżej położonych do 150 m n.p.m. rosną lasy monsunowe,
które tracą liście w okresie zimowym, kiedy występuje pora sucha. Na terenach wyżej położonych
(900–1500 m n.p.m.)  rosną lasy bambusowe.  Lasy równikowe zajmują wnętrza wysp,  które są
terenami  górzystymi.  Przeważają  tam  niskie  drzewa  liściaste,  porośnięte  lianami,  mchami  i
porostami, co sprawia, że są one trudne do przebycia. 



Świat zwierzęcy jest typowy dla Regionu Sundajskiego. Na Filipinach żyją bawoły (m.in.
bawół  indyjski  arni)  i  jelenie,  np.  sambar  filipiński  i  introdukowany  jeleń  wschodni.  Spośród
ssaków  naczelnych  występują  tu  małpy  wąskonose,  jak  np.  makak  jawajski  i  wyraki,  a  z
owadożernych – tupaje. Bardzo licznie występują na Filipinach nietoperze, natomiast najbogatszą w
gatunki  grupą  kręgowców  są  ptaki.  Najcenniejszym  ich  przedstawicielem jest  endemiczny  dla
Filipin małpożer z podrodziny harpii,  będący jednym z najrzadszych, najbardziej  zagrożonych i
najpotężniejszych ptaków na świecie.  Licznie reprezentowane są gady,  z  których największe to
krokodyl filipiński i krokodyl różańcowy, które spotkać można na terenach podmokłych w pobliżu
rzek  i  ich  ujść.  Do  przedstawicieli  gadów  należą  także  węże,  jak  pytony  (w  tym  jeden  z
największych  gatunków  węży  –  pyton  siatkowy)  oraz  jadowite  kobry,  w  tym  największa  z
jadowitych węży kobra królewska. Liczne są także ryby, zarówno słodkowodne w rzekach, jak i
słonowodne w wodach otaczających wyspy.

Manila  –  stolica  Filipin,  położona  na  wyspie  Luzon,  jednej  z  wysp  Archipelagu
Filipińskiego, o powierzchni 104 tyś km2  przy ujściu rzeki Pasig do Zatoki Manilskiej. Drugie co
do  wielkości  miasto  kraju  po  Quezon.  Miasto  liczy  1,  7  mln  mieszkańców.  Z  pobliskimi
prowincjami  tworzy zespół  miejski  -  Mega Manilę  liczącą  ponad 16 mln mieszkańców. Przez
szereg lat  miasto było  uważane za najpiękniejsze  w całej  południowej  Azji.  Niestety,  II  wojna
światowa  przyniosła  ze  sobą  ogromne  zniszczenia  i  Manila  została  praktycznie  zrównana  z
powierzchnią  ziemi.  Mieszkańcy  bardzo  szybko  odbudowali  miasto,  i  od  1951  roku  zaczął
następować niezwykle szybki rozwój całej otaczającej go aglomeracji.

Manila jest obecnie największym ośrodkiem gospodarczym kraju, dostarczającym ok. 90%
krajowej  produkcji.  Dominuje  tu  przemysł  włókienniczy,  odzieżowy  (Wrangler),  spożywczy
(Danone),  elektroniczny i   morski.  Znajdują  się  tu  ponadto  siedziby dużych  koncernów,  m.in.
Philips,  Honda  Motors,  Husqvarna  oraz  międzynarodowych  banków  i  towarzystw
ubezpieczeniowych.  Manila  jest  nowoczesnym  miastem  azjatyckim  i  największym  ośrodkiem
kulturalno  -  naukowym  Filipin.  Wokół  centrum  rozbudowały  się  dzielnice  przemysłowe  oraz
nowoczesne osiedla mieszkaniowe i turystyczno-rozrywkowe (Ermitta), a także slumsy (zwłaszcza
dzielnica Tondo).

Manila, jak większość stolic świata, jest miastem kontrastów. Dzielnice biedoty przylegają
do  nowoczesnych biurowców. Pod względem architektonicznym całe miasto wydaje się tonąć w
chaosie,  ale  ludzie  są  tu  bardzo  przyjacielscy i  ciepło  nastawieni  do  przyjezdnych.  Generalnie
Filipińczycy plasują się na samym szczycie klasyfikacji najszczęśliwszych narodów świata. Mimo,
iż miasto zasługuje na miano metropolii, nie męczy i nie przytłacza, a wręcz za sprawą bujnych
drzew i roślinności zaprasza do odpoczynku. Szacuje  się, że corocznie Manilę odwiedza milion
turystów z całego świata.

Wyspa Luzon w wiekach antycznych była nazywana „Wyspą złota”.  Tereny Manili  były
ośrodkiem  plemienia  Tagalów.,  przeszły  przez  ręce  sułtana  Brunei,  następnie  władców
muzułmańskich.  Właściwa  historia  miasta  sięga  roku  1571,  kiedy  to  kolonizatorzy  hiszpańscy
założyli tu miasto nazwane Intramuros – obecnie historyczne, zabytkowe centrum Manili. Przed
tym okresem władcą Manili był Sulejman III, który nie chciał podporządkować się dobrowolnie
Hiszpanom. W związku z tym najeźdźcy przejęli miasto siłą i przez trzy wieki sprawowali nad nim
kontrolę, ustanawiając je miejscem  wymiany towarowej z Meksykiem. W 1574 roku wybuchł bunt,
zdławiony przez Hiszpanów. W 1898 roku w wyniku wojny amerykańsko – hiszpańskiej Manila
trafiła pod panowanie USA wraz z resztą terytorium Filipin. Filipińczykom nie było to na rękę:
Emilio  Aguinaldo  proklamował  republikę  filipińską,  na  co  nie  zgodzili  się  Amerykanie.  Przez
następne 3 lata trwały walki, w końcu Filipińczycy poddali się. Wciąż jednak wybuchały krwawe
zamieszki.  Podczas  II  wojny  światowej  Manila  odniosła  wielkie  zniszczenia,  głównie  z  racji
bombardowań japońskich. W  1946 roku, na mocy układu z USA, Filipiny uzyskały niepodległość,
a Manila została stolicą nowopowstałego państwa. Nie zmieniło to jednak biegu historii i miasto
nadal było wielokrotnie atakowane przez Holendrów i Brytyjczyków.  Od 1976 roku Manila znów
jest  stolicą  Filipin.  W 1986 po przewrocie  i  obaleniu  dyktatury F.  Marcosa  w kraju  panuje  w
dalszym  ciągu  niepokój,  rządowi  nie  udaje  się  rozwiązać  wielu  istotnych  problemów



wewnętrznych. W 2001 roku prezydent został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska po oskarżeniu
go o malwersacje finansowe.

Łapiemy taksówkę na odlotach, bo są zwyczajowo tańsze niż na przylotach i jedziemy do
dzielnicy Sampaloc. Tu ma się znajdować mały dworzec autobusowy firmy Ohayame, z którego
odchodzą  autobusy  na  północ  Luzonu.  Nasz  taksówkarz  mówi  bardzo  dużo,  ale  ledwie  go
rozumiemy.

Na  dworcu,  który  okazuje  się  być  małą  budką  i  wiatą  kupujemy  bilety  do  Banaue  i
zostawiamy plecaki, aby móc bez balastu skoczyć do centrum. Nasz autobus odjeżdża o 22:00 więc
mamy jeszcze  dużo czasu  aby pojechać  do  centrum starej  Manili.  Jednak zaczyna  padać  więc
postanawiamy chwilę poczekać. W końcu ruszamy ale po przejściu jednej ulicy zaczyna lać. Przy
okazji  widzimy  wypadek.  Cysterna  z  łatwopalnymi  materiałami  wpada  na  osobówkę,  a  innej
ciężarówce urywa lusterko.  Robi  się  od razu mega korek.  Znowu leje  więc wracamy po wiatę
dworca, a tam spotykamy Polaków. Tez jada do Banaue. Są z Krakowa, a widząc Pawła firmową
koszulkę, mówi że mieszka naprzeciw tej firmy. No pięknie... osiedle obok.

Deszcze jakby trochę zelżał. Łapiemy taksówkę i pomykamy na zwiedzanie. Wysiadamy w
pobliżu tzw. Intramurros. Leje. No to nie pozostaje nam nic innego jak na chwilę schować się w
restauracji  i  zjeść obiad.  Wybór pada na Chowking.  Chińska jadłodajnia,  która serwuje zupę z
klopsikami wonton i  dania z ryżu i  warzyw. Całkiem smaczne.  Idziemy do Intramurros.  Kiedy
docieramy na miejsce znowu leje. Więc tym razem siadamy w McDonaldzie na lodach. Na ulicy
pojawia się woda. Miejscowi praktycznie nic sobie z tego nie robią. Brodzą w wodzie piechotą,
przemykają po wystających częściach chodników, motoriksze mkną przez strugi wody, tylko ich
kierowcy są poubierani w płaszcze przeciwdeszczowe, a z rikszy powiewają fragmenty płacht z
plastiku,  które  chronią  ewentualnych  pasażerów.  Niestety  deszcz  nie  przestaje  padać,  a  wody
przybywa. Postanawiamy jednak udać się i zobaczyć parę zabytków. Oglądamy katedrę, kościół św,
Augustyna, Casę Mila.  Katedra -- znajduje się w historycznej części miasta Intramuros, uznawana
za najważniejszą katedrę w państwie, jest rezydencją arcybiskupa Manili. Katedra jest poświęcona
Matce  Boskiej,  jako  patronce  Filipin.  Wielokrotnie  niszczona  przez  trzęsienia  ziemi  i  ataki
wojenne. Kościół św Augustyna - najstarszy kościół w mieście, datowany na 1606 rok, zarazem
jedna z największych atrakcji w obrębie Intramuros. Pomimo okupacji japońskiej zachował się w
dobrym  stanie.  Wnętrze  kryje  muzeum  z  relikwiami  religijnymi.  Fort  Santiago  -  jedna  z
najstarszych części fortyfikacji historycznego Intramuros, zabytkowej części Manili. Jego budowę
rozpoczęto w 1571 roku a ukończono dopiero 150 lat później. Za czasów ostatniego władcy Manili,
Sulejmana III był to zwyczajny drewniany fort, po spaleniu go podczas najazdu Hiszpanów, został
zbudowany  na  jego  miejscu  obecny  Fort  Santiago,  będący  głównym  ośrodkiem  militarnym
tamtejszych władców. Stanowiska obronne fortu ustawione były w kierunku morza,  by w razie
konieczności  bronić  miasta  przed atakami  piratów.  Fort  uległ  zniszczeniom w trakcie  II  wojny
światowej, ale udało się go częściowo odbudować. Park Rizal inaczej Luneta -  to miejsce spotkań i
wypoczynku  mieszkańców  miasta  i  turystów,  którzy  mogą  tu  wstąpić  do  jednej  z  licznych
restauracji czy muzeum, lub wysłuchać koncertu z muszli koncertowej znajdującej się w parku.
Bardzo  ładnie  wygląda  kolonialna  dzielnica  Manili.  W czasach  swojej  największej  świetności
rzeczywiście musiała robić wrażenie.

Czas się zbierać, bo jest już 18:30, a i zaczyna robić się ciemno. Nigdzie nie ma niestety
wolnych taksówek. Co się stało? W końcu łapiemy jedna, ale taksówkarz mówi, że do Sampaloc nie
pojedzie bo tam jest za duża woda. Łapiemy więc motorikszę tzw. tricykl, który wiezie nas na nasz
dworzec. Jedziemy. Woda spod kół tricykla niemiłosiernie nas oblewa. Jednak jadąc przez chińską
dzielnicę, gdzie wody więcej, okazuje się, że kierowca nie ma paliwa i dalej nie pojedzie. Musimy
sobie poradzić inaczej. W deszczu idziemy przed siebie i trafiamy na wielkie skrzyżowanie z mega
korkiem. Pytamy ludzi ale nikt nie wie jak dojechać na Sampaloc. Każdy czeka na cos co by ich
zabrało z tej ulewy. Nawet gdy na chwilę wchodzimy do pobliskiego sklepu też nikt nie wie gdzie
ten Sampaloc jest. Dziwne, żeby nie znać choć trochę miasta. Tym bardziej że ten cały Sampaloc
nie jest tak znowu daleko stąd. Jednak nie wiemy dokładnie gdzie my jesteśmy. Nikt nie potrafi
wskazać  nam obecnego  miejsca  na  mapie.  Co  za  kraj.  Kto  ich  uczy geografii?  Na  ulicy  jest



masakrycznie wody dużo, deszcz zacina, na dodatek miota wiatrem. Po wielu próbach pytania ludzi
jak dostać się na Sampaloc trafiamy na studentów, którzy wiedzą gdzie to jest i każą nam czekac z
nimi. Musi coś przyjechać aby ich zabrać, a na razie każdy transport pełny jest po brzegi. W końcu
pojawia się pusty jeepney.  To popularny środek komunikacji publicznej na Filipinach oraz symbol
filipińskiej  kultury.  Jest  to  rodzaj  samochodu terenowego z wieloma dekoracjami  i  jaskrawymi
kolorami.  Jeepneye  powstały  z  przerobionych  amerykańskich  terenówek  wojskowych
pozostawionych na Filipinach po II wojnie światowej. Uważa się, że nazwa Jeepney pochodzi z
połączenia słów jeep oraz jitney oznaczającego rodzaj taksówki zbiorowej używanej w niektórych
krajach.

W wielu miejscach woda po kolana,  albo  i  wyżej.  Dla  jeepneya to  jeszcze  nic,  bo jest
wysokim samochodem. Studenci wracają z zajęć i mimo trudności pogodowych i transportowych
humor  im  dopisuje.  Nawet  mówią,  że  nas  zaprowadzą  na  nasz  dworzec.  Musimy  wysiąść
wcześniej, bo okazuje się że dalej droga nieprzejezdna. Idziemy zalanymi ulicami wraz z grupką
studentów. Czasem brodzimy w wodzie po kolana. Ale doświadczenie pierwszego dnia pobytu w
Manili.  Przechodzimy dwie przecznice i  docieramy do naszego dworca.  Uff udało się, ale było
niewesoło. Już jest 21:00, więc dotarcie tu zajęło nam ponad dwie godziny. Autobus nasz już stoi.
Oby tylko pojechał... Z upływem czasu pojawia się coraz więcej obcokrajowców. Przebieram się w
suche rzeczy, bo jestem przemoczona do suchej nitki. O 22:20 autobus wyjeżdża. Klima działa na
pełnych obrotach, co przy dzisiejszej pogodzie wcale nie jest sympatyczne. Nie da się jej skręcić,
można ją wyłączyć,  ale po paru minutach jest za ciepło. Pozostaje więc zamknąć nawiewy nad
siedzeniami  i  ubrać  się  w polary.  Oglądam Manilę  za  oknem.  Wszędzie  dużo wody.  Pobliskie
mieszkania na parterach pływają w wodzie. Autobus raz po raz musi się cofać, bo albo droga nie
przejezdna z powodu dużej wody, albo z powodu mega korka. Jedziemy, autobus rozcina wodną
rzekę płynącą ulicami. Tak mi przychodzi do głowy, że woda jest powyżej luków bagażowych,
gdzie są wszystkie bagaże. Jutro może być ciekawie. Dobrze że nasze bagaże są na samej górze, a
ponadto rzeczy mamy jeszcze w reklamówkach.

W pewnej  chwili  musimy zmienić  miejsce  siedzenia.  Dobrze  że  w autobusie  są  wolne
miejsca. Zmieniamy miejsca, bo okazuje się, że ostro cieknie nam woda przez uszczelki okna. Nie
wytrzymują tego ulewnego deszczu. Przez 3 godziny leje. O 1 w nocy jest postój na toaletę i małe
jedzonko. Kupujemy słodkie bułeczki. Próbuję spać, ale ciągle się budzę, patrząc za oknem czy
pada i ile jest wody.

07.08.2012 (wtorek)

Kiedy budzę się nad ranem na szczęście nie pada, nawet słońce wychodzi. Jeszcze trochę i
będziemy na miejscu, chociaż chciałabym być już na miejscu, bo droga pełna dziur powoduje że
podskakujemy na każdej nierówności.

Dookoła dużo pól ryżowych. O 7:30 docieramy do Banaue.  Banaue jest niedużym górskim
miasteczkiem położonym w północnej części wyspy Luzon. Samo miasteczko nie jest szczególnie
interesujące, ale na zboczach gór wokół niego można podziwiać przepiękne tarasy ryżowe liczące
sobie około 2 tysięcy lat,  prawdopodobnie najpiękniejsze,  a  na pewno najpopularniejsze  tarasy
ryżowe  na  Filipinach.  Tarasy  w  tym  regionie  zostały  umieszczone  na  Liście  Światowego
Dziedzictwa UNESCO.

Nasze bagaże nie namokły, ale innych podróżnych wyglądają gorzej. Jednak miałam rację,
że wody jest powyżej luków bagażowych. Kwaterujemy się w People's Guesthouse. W telewizji
poazuja mega powódź w Manili. To wynik tajfunu pierwszej kategorii który uderzył w Tajwan.

Postanawiamy  przejść  się  po  terasach  ryżowych  tutaj  w  Banaue.  Wynajmujemy
przewodnika i umawiamy się po śniadaniu. Jemy w naszym gesthousie. Postanawiamy spróbować
filipińskiego śniadania: ryżu, makarony z plastrem bliżej niezidentyfikowanym kawałkiem kiełbasy
i  mega duży omlet.  Do tego kawa i  herbata.  Mam nadzieję,  że nas  postawią  na nogi.  O 9:30
śmigamy tricyklem na punkt widokowy skąd rozpościera się niesamowity widok na terasy ryżowe



UNESCO.  Wiosek z pięknymi tarasami jest w okolicy znacznie więcej. Najczęściej odwiedzane to
Banaue  oraz  Batad,  ale  godne  uwagi  są  również  Cambulo,  Pula,  Bangaan,  Mayoyao,  Hapao,
Kiangan i wiele innych. Niezłym pomysłem może być zorganizowanie kilkudniowego trekkingu z
przewodnikiem,  w czasie  którego można odwiedzić  bardziej  odległe  i  mniej  dostępne miejsca.
Okolicę zamieszkują plemiona Dajaków i But, jeszcze do niedawna łowców głów, szczycących się
swoimi trofeami z ludzkich czaszek.  

Tarasy ryżowe w Banaue – liczące ok. 2000 lat tarasy rolne, utworzone w zboczach górskich
Ifugao  na  Filipinach.  Przez  Filipińczyków  uważane  za  ósmy  cud  świata.  Tarasy  powstały
prawdopodobnie wyłącznie dzięki pracy rąk, bez użycia maszyn czy cięższego sprzętu. Znajdują się
na wysokości 1500 m n.p.m. i zajmują powierzchnię 10 360 km². Zasilane są wodą poprzez system
irygacyjny ze znajdujących się powyżej  lasów deszczowych. W 1995 zostały włączone na listę
światowego dziedzictwa UNESCO. Tarasy są narażone na proces erozji, ponieważ duża część pól
przestaje być uprawiana. Tarasy muszą znajdować się pod stałą opieką i ciągle są odbudowywane.
W latach 2001-2012 uznawane były przez UNESCO za dziedzictwo zagrożone, jednak działania
filipińskich władz doprowadziły do poprawy stanu tarasów. Trafiliśmy naprawdę w dobra porę. Ryż
rośnie i jest zieloniutki. Przy trasie siedzi kilku starszych przedstawicieli ludu Ifugao. Można sobie
z nimi zrobić zdjęcie za drobną opłatą.  

I w końcu ruszamy na 3 godzinną wycieczkę po terasach. Ledwie dycham góra, dół. Co za
trasa. Ciekawe jak na to zareaguje moje kolano. Bolą mnie tylko mięśnie nóg. A kolano spokojnie
daje radę. Nawet lepiej niż dotychczas po stosowaniu rehabilitacji. To chyba taki ruch dobrze na nie
działa.  Widoki  na terasach piękne.  Tylko trzeba uważać,  bo jak się człowiek rozgląda to może
wpaść w błoto pola ryżowego. Ścieżki są wąskie, albo wręcz prowadzą po wąskim murku. Po 3
godzinach chodzenia tak wąskimi przejściami już mi się nogi plączą. Na dodatek noc spędziliśmy
jadąc tu z Manili. Wracamy padnięci kolo 14:00 i udajemy się na krótką drzemkę. Dwie godziny
później w holu hoteliku znowu można w telewizji zobaczyć wiadomości z Manili. Dramatyczna
sytuacja jest w stolicy. Filipińczycy oglądają te wiadomości i co chwilę cmokają jak widza ile wody
jest w stolicy, jakie straty oraz jakie akcje ratunkowe są prowadzone. Podobno milion osób straciło
dach nad głową. Prognozy pogody na najbliższe dni dla stolicy nie są dobre. Podobno droga do
Bananue jest odcięta od strony Manili. Żaden transport tam już nie jedzie, tym bardziej że zerwało
most. 

Idziemy na spacer po miasteczku. Nie zajmuje to dużo czasu, bo miejscowość jest nieduża –
w centrum sklepiki z ryżem, warzywami,  market pod dachem, 3 piekarnie ciastek i  bułek no i
oczywiście  guesthousy.  Idziemy do  pobliskiej  restauracji  a  pyszny obiad  kurczak  z  curry oraz
wołowinę po filipińsku, cokolwiek to znaczny jest pyszne.

Spotkani Polacy są w guesthousie obok. Umawiamy się na wieczorne piwo. Przy okazji
spotykamy  obcokrajowców,  którzy  szukają  możliwości  dojechania  do  Manili,  bo  mają  loty
powrotne do Europy. A tu taka ładna pogoda... Wieczór upływa nam na piwie... okazuje się ze Ewa
skończyła gimnazjum w którym uczę. Eh.. jaki ten świat jest mały.

08.08.2012 (środa)

Wstajemy  o  7:30.  szybkie  pakowanie  i  możemy  wychodzić.  Jeszcze  zaglądamy  do
lokalnych piekarni, aby kupić śniadanie na drogę. Pakujemy bagaż na jeepneya który ma jechać do
Bontocu. Nie jedzie jednak o 8:30 tylko o 9. Mogliśmy chwilę dłużej spać. Z nudów kupuję owoc
ze stoiska przy którym stoi jeepney. Nazywa się santosal. Czegoś podobnego nie jadłam. To owoce
o trzech smakach  –  słodkim,  kwaśnym i  gorzkim.  Śniadanie  jemy na  krawężniku czekając  na
odjazd  jeepneya.  Reszta  podróżnych  Filipińczyków  namiętnie  żuje  betel  i  pluje  dookoła  na
czerwono.  O  9:30  okazuje  się  że  jeepney  jednak  nie  pojedzie  wcale,  bo  jest  za  mało  osób.
Normalnie kocham za to Azję...  wyciągają wszystkie bagaże. Idziemy szukać innego transportu.
Obok stoi bus ma jechać za jakiś czas, ale po pól godziny okazuje się że ten środek transportu też
nigdzie jednak nie pojedzie. Zmieniamy miejsce oczekiwania na główną drogę, gdzie jest oficjalny



przystanek. Wsiadamy to jeepneya który się pojawił i czekamy kontemplując. Jest 11:00 i nic się w
tej kwestii nie zmienia. Dalej siedzimy w Banaue. Przy okazji podchodzą do nas Hiszpanie, którzy
pytają czy może do Manili wracamy, bo oni szukają transportu, ale w tamtym kierunku nie ma
niczego.

Miejscowa ludność też siedzi i czeka na transport do Bontocu. Pewna Filipinka mówi nam
ze  jest  szansa  że  przyjedzie  autobus  koło  południa.  No  nic  czekamy.  W końcu  tuż  przed  12
nadjeżdża autobus. Gruchot. Udaje nam się w środku przecisnąć pomiędzy ludźmi i zająć wolne
miejsca na samym tyle. Środek autobusu zajmują worki wypchane towarem. Autobus jest super
klimatyzowany. Jedzie bez okien więc dość mocno wieje. Gdy zaczyna padać okazuje się, że okna
jednak są. Wyciąga się je po prostu od dołu i mocuje. Hurra nie zmoknę. Jedziemy coraz wyżej w
góry więc robi się coraz chłodniej. Toteż i miejscowa ludność wyposażona jest w kurtki i czapki.

Trasa w górach malownicza, ciągnąca się po zboczach gór, a w dole głębokie doliny. Pogoda
dopisuje. W oddali zielone góry, mijamy jakiś kamieniołom. Jak docieramy do przełęczy to za nią
już gęste chmury i zaczyna znowu padać. Hmm nasze bagaże umieszczone na dachu chyba mokną.
Mijamy po drodze tarasy w miejscowości May yo. Pojawiają się nawet bawoły wodne. Najwięcej
jest ich wzdłuż rzeki Chico o bardzo mocnym nurcie. 

Po dwóch godzinach jazdy docieramy do Bontocu. Bagaże okazują się być suche, bo były
przykryte  plandeką.  Przechodzimy  około  200  metrów,  i  jesteśmy  na  „przystanku”  jeepenyów
jadących do Sagady. Wsiadamy jako ostatni więc auto jest pełne i jeepeny może ruszać w drogę.
Droga zdecydowanie gorsza. Wszędzie dookoła jest błoto. Docieramy do Sagady po 45 minutach.

Sagada jest niedużą miejscowością położoną w górzystym regionie północnej części wyspy
Luzon. Miejsce to słynie z pięknych krajobrazów, leniwej, wiejskiej atmosfery, jaskiń, wodospadów
oraz charakterystycznego zwyczaju wieszania trumien na zboczach skał. Sagada leży na wysokości
2 tysięcy metrów, więc ma przyjemny klimat dający odpoczynek od upałów, niestety jest też dość
deszczowo, a nocami bywa wręcz chłodno.

Idziemy z  centrum 350 metrów do George  gesthouse'a.  Ma tu  być  internet  i  telewizja.
Włączam i  na  wielu  kanałach  ciąg  dalszy powodzi  w Manili.  Mówią  że  11  osób  bezpośredni
zginęło w powodzi. W ciągu dwóch dni spadło w rejonie stolicy 700mm wody, a średnio za cały
sierpień to 500mm. 

Ciekawe jest  to,  że  w języku Filipińczyków jest  wiele  słów wywodzących się  z  języka
hiszpańskiego i angielskiego np. liczby są po angielsku, a nazwy miesięcy po hiszpańsku.

Po naszym przyjeździe do Sagady rozpadało się więc postanawiamy chwilę przeczekać, a
potem  udać  się  na  obiad.  Wybór  pada  na  Kimchi.  Restaurację  filipińsko-koreańską.  Jesteśmy
jedynymi gośćmi. Jemy kurczaka curry z ziemniakami i ryżem oraz kurczaka adobo w sosie vinegre
i czosnkiem. Do tego zajadamy się sałatką w smacznym sosie i popijamy górską zieloną herbatą.

Potem czas na spacer po miejscowości, ale szybko wymiękam, bo mam takie zakwasy w
nogach  po  wczorajszych  terasach  w  Banaue,  że  mam  wrażenie  jakbym nie  szła  na  własnych
nogach. Najgorzej prawa łydka. W życiu takich zakwasów nie miałam.  W miejscowości większość
domów obita  blachą.  Sklepiki  wyglądają jak małe  magazyny,  w których można kupić mydło i
powidło.  Są tez sklepiki z pamiątkami.  Właściwie to w tej  chwili  nie ma tu żadnych turystów,
Chyba przez tą powódź, nikt tu chwilowo nie ma jak dojechać. Okolica zasnuta ciężkimi chmurami.
Raz leje raz przestaje. I tak na okrągło. Na dodatek chłodno. Wyciągam polara. Sagada to taki
filipiński biegun zimna.

Próbujemy dodzwonić do Kinada, który jest przewodnikiem po terasach w Bontocu, które
chcemy zobaczyć. Ów Kinad jest polecany, jako fajny gość na wycieczkę po polach i wioskach. W
końcu udaje nam się do niego dodzwonić i umówić z nim na piątek.

Potem to już padam niczym kawka. Leżę na łóżku i staram się nie ruszać nogami. Pozostaje
mi oglądanie w telewizji wiadomości. Z obu stron region jest niedostępny, bo wszędzie dookoła leje
i są powodzie.  Tam gdzie się dalej  wybieramy planowane są wznowienia kursów autobusów w
piątek. Wygląda na to, ze jak za kilka dni będziemy zmierzać do Manili wszystko powinno się już
uspokoić.



09.08.2012 (czwartek)

Budzę się jak zwykle koło 7 rano, a za oknem gwar. Ludzie się gdzieś przemieszczają, całe
chmary  dzieci  w  mundurkach  biegną  do  szkoły.  Słońce  świeci  aż  miło,  trzeba  wstawać  i  to
wykorzystać. W oddali widać pasma górskie, zupełnie niewidoczne wczorajszego dnia.

Pędzimy na śniadanie,  które jemy w naszym guesthousie.  Tradycyjnie omlet z  otastami,
natomiast Paweł naleśniki z bananami. Wychodzimy o 9 i pierwsze kroki kierujemy do apteki, aby
kupić coś co uśmierzy ból mięśni.

Potem zmierzamy już na zwiedzanie. Na pierwszy ogień idzie stary kościół ewangelicki, w
którym znajduje się ołtarz wzniesiony z kamieni. A ja niestety ledwie moge iść w dół – moja  łydka
i udo odmówiły współpracy. Później wydeptaną ścieżką przechodzimy przez pobliski cmentarz, na
którym najstarsze groby pochodzą z 1880roku.  Jesteśmy w Dolinie Echa.  Turystów do Sagady
przyciągają głównie wiszące trumny. Miejscowa ludność wierzy,  że zmarłych należy chować w
miejscach przewiewnych, żeby dusze mogły swobodnie opuszczać ciała, by uczestniczyć w życiu
rodziny. Dlatego tradycyjnie, nawet dziś, trumny umieszcza się w szczelinach skalnych lub wiesza
bezpośrednio na skalnych ścianach, czasem umieszcza się je również w jaskiniach. W okolicy jest
kilka miejsc z widocznymi trumnami, do najpopularniejszych należą Echo Valley i Lumiang Burial
Cave. Najstarsze z trumien mają ponad 500 lat i spomiędzy rozpadających się desek widać kości
nieboszczyków. Dochodzimy do skarpy i wypatrujemy słynnych wiszących trumien z Sagady. Są!
Wiszą na skalnej ścianie. Schodzimy w dół po stromej i błotnistej ścieżce, aby dotrzeć pod same
wiszące trumny. Paweł schodzi szybko, a ja z moimi nogami z zakwasami całą wieczność. Co jakiś
czas Paweł do mnie wykrzykuje, cudne echo się niesie po dolinie. Widać od razu skąd taka nazwa
miejsca.

W końcu docieram i ja pod skałę z trumnami. Niesamowite.  Jest ich kilkanaście,  trochę
przypróchniałe, część pomalowana. Zagadką są dla mnie przywiązane do nich krzesła... Ciekawe co
to ma oznaczać.

Region  Sagada,  na  wyspie  Luzon,  słynie  z  „wiszących  trumien.”  To tradycyjna  metoda
pochówku zmarłych,  która  praktykowana  jest  od  2000  lat,  aż  do  dziś,  przez  nieliczne  lokalne
plemiona (Igorot i Appla). Tamtejsi ludzie wierzą, że zmarły pochowany w ten sposób, wysoko nad
ziemią, wiszący na skale lub złożony w górskiej jaskini, ma „bliżej do nieba.” 
Rytuał pogrzebowy zaczyna się jeszcze za życia osoby.  Dlatego też,  trumny zwykle robione są
samodzielnie przez starszych ludzi, po to, aby tam być złożonym po śmierci. Rzeźbione są one z
jednego pnia drzewa. Jeżeli ta osoba jest zbyt słaba lub chora, pomaga jej syn lub ktoś z rodziny. Po
śmierci ciało dosłownie „wpycha sie do środka,” gdyż trumny takie są zwykle wąskie w środku. 
Innym  ważnym  zwyczajem  takiego  tradycyjnego  pochówku  jest  to,  że  ciało  powinno  być
umieszczone w trumnie w pozycji pre-natalnej. Ludzie wierzą, że człowiek powinnien „schodzić” z
tego świata w takiej samej pozycji jak tu przyszedł. 

Gdzieniegdzie można zauważyć też "wiszące krzesła." Służą one do praktyk pogrzebowych.
Zmarły jest bowiem czasami sadzany na krześle i tak trzmany w domu przez kilka dni po śmierci,
zanim zostanie złożony w trumnie. W tym czasie rodzina i znajomi mają okazję ostatni raz z nim
"porozmawiać" i pożegnać się. 

Dlaczego wiesza się trumny w Sagada? Po pierwsze, aby uchronić ciała zmarłych przed
złodziejami  i  dzikimi  zwierzętami,  i  jakimkolwiek  innym znieważeniem.  Po  drugie,  miejscowi
ludzie wierzą, że duszy jest łatwiej "wędrować do nieba" z tej  pozycji,  niż z ziemi, gdzieś tam
głęboko zakopanej.

Chcemy przejść całą Dolinę Echa, ale okazuje się, że ścieżka jest tak błotnista i śliska, że ja
nie jestem w stanie nią iść. Postanawiamy więc zrezygnować i udać się z powrotem do miasteczka.
Wchodzimy do sklepu (bo pogoda się popsuła i zaczęło padać) z pamiątkami w którym kupujemy
pocztówki, figurki i maskę. Gdy przestaje padać postanawiamy pójść w drugą stronę miasteczka, bo
tam też mają wisieć trumny na skale. Idąc przez Sagadę wszędzie widać trwające remonty. To nie
jest sezon turystyczny i miejscowa ludność remontuje bądź buduje nowe guesthousy na najbliższy
sezon. Większość restauracyjek jest teraz zamknięta bo i tak nie ma kogo karmić. Zresztą my też nie



widzimy żadnych turystów.
Po drodze wstępujemy na taras widokowy z którego roztacza się widok na skałę z kolejnymi

trumnami.  Gdzie  przy  dużym powiększeniu  w  naszych  aparatach  dostrzegamy wyciągniętą  na
trumnę czaszkę człowieka.

Idziemy dalej. Mijamy kolejne zabudowania obite szarą blachą. Ostatecznie udaje nam się
przegapić wejście do jaskini Lumiang i docieramy do kolejnej, położonej dalej – Sumaging. Obie
jaskinie są połączone ze sobą korytarzem i przejście zajmuje 4 godziny.

Schodzimy zobaczyć wejście i wracamy pod kawiarenkę. Właścicielka przekonuje nas że
warto wejść do środka i że ja ze swoim kolanem dam tam radę. Wahamy się, ale owa sklepikarka
tak opowiada o tym miejscu, że postanawiamy spróbować. Dzwoni po przewodnika, który pojawia
się po kwadransie z mega odjechaną gazową lampą.

Sagada słynie z kilku efektownych jaskiń. Kilka z nich można eksplorować samodzielnie,
inne wymagają wynajęcia przewodnika. Szczególnie interesujące jest podziemne przejście między
jaskinią Lumiang i Sumaging, które wymaga wspinania się na kilkumetrowe podziemne skały i
brodzenia w podziemnej rzece. 

Wchodzimy do jaskini Sumaging. Pierwsze metry zejścia to jakaś masakra, bo po śliskich
kamieniach. Mam lekkiego stracha, ale ostatecznie schodzą pomagając jak się da w tym schodzeniu
rękoma. Po jakimś czasie moje dłonie trafiają na coś lepkiego, jakąś maź... okazuje się, ze są to
odchody nietoperzy, których donośny wrzask słychać w całej jaskini. Od razu przypomina mi się
film który obejrzałam przed wyjazdem - „Epidemia strachu”, w którym to filmie ludzie na całym
świecie  zaczęli  umierać  na  nieznaną  chorobę,  rozprzestrzeniającą  się  z  Azji  Południowo-
Wschodniej.  Wszystko  zaczęło  się  od  podróżnych  latających  samolotami.  Potem  cały  film
poświęcony jest temu jak doszło do zakażenia pierwszej osoby, co pokazane jest na końcu filmu.
Lata sobie w dżungli nietoperz, który zjada banana, a kawałek upuszcza nad wiejskim domkiem.
Zjada ten kawałem świnka, która się zakaża chorobą od nietoperza. Potem ta świnka jest zabita i
trafia  do  restauracji,  a  potem zjada  ją  turysta  z  zagranicy...  no  i  moje  dłonie  teraz  grzęzną  w
odchodach nietoperzy. Cudnie  no. 

Cały czas schodzimy w dół. Po pewnym czasie do moich uszu dochodzi coraz głośniejszy
szum spływającej wody. Aż strach się bać co mnie tam czeka. Moim oczom ukazuje się skała po
której dość stromo mamy zejść. W wyobraźni już widzę jak się ześlizguję z tego. Jednak okazuje
się, ze ta wapienna skała ma mnóstwo rowków i zagłębień. Wygląda niczym szorstki pumeks. Gdy
stawiam swoje stopy na tej skale, mimo płynącej po niej wody, nie da się z niej zjechać. Boję się
robić dużych kroków, aby coś nie zrobić sobie z kolanem, więc staram się przysiąść a wtedy moje
spodenki zaczynają nasiąkać wodą. 

W  jaskini  jest  mnóstwo  nacieków  przypominających  różne  kształty  –  żółwia,  stopę
dinozaura, babeczkę, coś co wygląda jak organy. Na końcu tej jaskini niestety wymiękam, bo trzeba
zejść 5 m w dół po linie, a potem tą samą drogą wrócić. Jest też opcja aby ześliznąć się kominem
skalnym. Jednak żadna opcja nie jest dla mnie. Schodzi Paweł z przewodnikiem, ja zostaję. Dalej
jest  tunel,  ale  wypełniony  wodą  po  pachy.  Wracamy  tę  samą  drogę.  W  górę  idzie  mi  się
zdecydowanie  lepiej.  Po  ponad  2  godzinach  wychodzenia  z  jaskini  jesteśmy z  powrotem przy
kawiarence. Teraz pójdziemy do jaskini Lumiang. Tym razem udaje nam się nie przegrabić dróżki
odchodzącej  do tej  jaskini.  Znowu schody w dół,  bo  jaskinie  jest  gdzieś  w dolinie.  W jaskini
znajduje się około 400 trumien. Niektóre poupychane są w szczeliny pod stropem. Najstarsze mają
po 200 lat, najmłodsza pochodzi z 1987 roku.

Wracamy  do  centrum.  Im  bardziej  popołudniowe  godziny,  tym  pogoda  coraz  bardziej
pochmurna.  Nisko  schodzą  chmury i  zaczyna  padać.  Po  drodze  zaglądamy do huesthousa  czy
Łukasz z Ewą dotarli. Tak są, więc umawiamy się z nimi na później, a teraz idziemy ponownie jak
wczoraj do restauracji Kimchi na obiad. Wybieramy dzisiaj danie podobno koreańskie dla dwóch
osób  na  które  składa  się  fura  ryżowego  makaronu,  wieprzowina  i  zielenia  (kapusta  pekińska,
marchew, fasola, czosnek), do tego tutejsza kawa. Pyszne danie. Oczywiście jesteśmy sami i gotują
tylko dla nas. Obok jest drugi drewniany domek, gdzie właściciel prowadza piwny bar, ale tam
siedzą tylko miejscowi.



Wracamy do guesthousa i znowu zaglądamy co tam mówią o powodzi w Manili. Podobno
dzisiaj  opad  już  trochę  mniejszy,  ale  mówią  że  przez  72  godziny spadło  1010mm,  gdzie  cały
miesiąc zwyczajowo ma ich 500mm.  No to być może jak w sobotę pojedziemy do Manili to się
wszystko uspokoi.

Wieczór spędzamy na piwie z Polakami. A potem to już idziemy spać, bo jutro pobudka o
5:30.  Jeepneyem  mamy  dotrzeć  do  Bontocu  na  6:30.  Tam  jesteśmy  umówieni  z  lokalnym
przewodnikiem Kinadem.

10.08.2012 (piątek)

Poranna ciężka pobudka. Nie ma to jak na wakacjach katować się porannym wstawaniem.
Zbieramy rzeczy i  wychodzimy.  Są już pootwierane lokalne  sklepiki,  więc kupujemy banany i
słodkie ciasteczka na śniadanie. Jeepeney też już czeka na podróżnych, Pasażerów z każdą chwilą
przybywa i o dziwo punktualnie odjeżdżamy z Sagady, aby po 45 minutach dojechać do Bontocu.
Droga wyboista, błotnista. Z jednej strony strome ściany z osuwiskami, a z drugiej w dolinie płynie
rzeka Chico. 

Na miejscu czeka na nas już Kinad. Najpierw idziemy z nim do hoteliku Churya,  gdzie
będziemy nocować. Chcemy tu zostawić od razu nasze plecaki. Po czym udajemy się na szybka,
mocną kawę. Ponadto kupujemy bardzo dużo pudełek z zapałkami i całą furę ciasteczek. Zapałki
maja być dla mieszkańców wioski górskiej, a ciasteczka dla dzieci w tamtejszej szkole.

Wsiadamy do jeepneya  już  prawie  pełnego,  a  więc  za  chwilę  odjedziemy.  Jednak ludzi
przybywa i przybywa. Część z nich usadawia się na dachu. Ruszamy do Maligcong. 

W jeepneyu  jadą  zasuszone  babcie,  z  których  jedna  ma  koraliki  na  głowie  z...  pękiem
kluczyków. Nie wiem czy to tylko ozdoba, czy te kluczyki coś otwierają. 

Jeepney stara się jak może aby pokonać drogę w górę. Mało silnik z niego nie wyskoczy, ale
jakoś  ciągnie  w  górę.  Wszystko  przy  kierownicy  i  biegach  zardzewiałe  i  kabelki  wystają  z
wszelkich miejsc. Jak to jeszcze jedzie to nie mam pojęcia. No i że przy takich wybojach z tego
dachu jeszcze nikt nie  spadł.  Mamy czas na podziwianie górskich widoków, tym bardziej  że o
poranku pogoda prześliczna. Mniej więcej po pół godziny samochód dociera do wsi. Wjechał z
900m npm na 1350m npm. Trafiamy na przystanku na coś strasznego.  Miejscowi zabierają się
właśnie za duszenie psa. Kinad mówi, ze potem będzie z niego obiad i jak będziemy wracac to tam
wpadnie. Masakra, uciekamy stamtąd czym prędzej. 

Przed nami pola z terasami ryżowymi. Te nie są wpisane na listę UNESCO i nie dostają
specjalnych dotacji jak w Banaue. Stąd też sporo dzieci nie chodzi tu do szkoły, tylko pracuje na
polach. Terasy te są starsze niż w Banaue. Ludzie zaczęli je tworzyć 2500 lat temu Chińczycy,
którzy podobno uciekli bo nie chcieli budować muru chińskiego. Potem przybyli tu Malajowie i
Indonezyjczycy. Całym regionem podzielili się tak, że w okolicy Bontocu są potomkowie Malajów,
a w okolicy Banaue – Indonezyjczyków. Przez lata toczyły się między ludami różne spory o tereny.

Część z pól jest jeszcze zielona, a część już zżółkła. Im dalej od wsi tym pola bardziej żółte,
bo tak się tu właśnie sadzi. Najpierw obsadza się pola położone najdalej od domu, aby potem z nich
jako pierwszych zebrać  plon.  Ryż sadzi  się  w marcu i  zbiera  najczęściej  w sierpniu.  Podobno
jeszcze 20 lat temu ryż sadzono już w styczniu, ale zmiany klimatu wymusiły na rolnikach zmianę
terminów sadzenia.  Ryż jak mówi nam Kinad, zbiera się  tu  tylko raz w roku,  bo jest  to  efekt
znacznej  wysokości  na której  zlokalizowane są terasy ryżowe.  Stąd też ryż  wolniej  tu  rośnie i
dojrzewa, bo w górzystym klimacie jest zdecydowanie chłodniej.

Pogoda zrobiła  się  teraz  piękna i  słoneczna.  Niebo jest  błękitne  i  widoki  ciągną się  na
kilometry. Terasy są tak duże, jakby nie 
mialy końca, a w dali górski szczyty tonące w białych obłokach chmur. 

Od  czasu  do  czasu  idąc  wąską  ścieżynką  albo  błotnistą  krawędzią  poletka,  mijamy
pracujących ludzi. Wycinają dojrzały już ryż. Nie używają do tego żadnych maszyn. Ich jedynym
narzędziem jest nożyk. Kinad obdziela ludzi zapałkami, a my możemy robić zdjęcia do woli.



Każda  rodzina  ma  swoje  poletka  rozsiane  po  całych  terasach.  Nie  są  w całości.  Każda
rodzina ma tych poletek około 25, i  z każdego zbera około 150 kilogramów ryżu. Ziarno ryżu
mieszkańcy  przechowują  w  małych  budyneczkach  zlokalizowanych  poza  wsią.  Kiedyś  chaty
mieszkańców oraz małe magazyny na ryż były drewniane. Gdy przytrafiał się pożar to wszystko
ulegało spaleniu. Toteż budynki gdzie składuje się ryż przeniesiono poza obszar wioski. Natomiast
wszystkie budynki są obite blachą. 

Docieramy na jeden z pagórków, na którym usadowiona jest szkoła podstawowa. Możemy
wejść do klasy. Dzieci w wieku 8-10 lat mają akurat lekcję biologii. Siedzą dookoła sali, w ławkach
ustawionych  w  podkowę.  Jest  tu  wszystko  –  tablica,  plansze,  nawet  model  człowieka  z
wnętrznościami.  Pokazuję  dzieciom  zdjęcia  z  Polski.  Zafascynowane  są  śniegiem  i  polskimi
zwierzętami.  Zostawiam  więc  w  klasie  kilka  zdjęć  na  pamiątkę.  Dzieci  uczą  się  głównie  po
angielsku i takie tez mają podręczniki. Filipińskiego jest niewiele, bo w domu i tak posługują się
jednym z licznych dialektów.

Następnie  idziemy  do  właściwej  –  mieszkalnej,  części  wioski.  Pierwsze  co  mijamy  tu
grupkę  mężczyzn,  którzy  siedzą  i  piją  alkohol.  To  jest  jak  zwykle  dobra  azjatycka  praca.
Nicnierobienie,  a  umilanie  sobie  życia  wylegiwaniem  się,  spotkaniami  z  miejscowymi.  Kinad
mówi, że kobiety mają tu ciężko, bo to one pracują, a mężczyźni zachowują się jak pasożyty. 

Potem mijamy osobę która obok swojego domku „wyszła za potrzebą” i wystawiła goły
tyłek. No ciekawy sposób... bardzo ciekawy, tak na widoku. Kolejna ciekawostka to taka, że idąc
pomiędzy domkami chodzimy po... grobach. Mają tu taki zwyczaj grzebania ludzi między domami
na ścieżkach, a potem na to kładą betonową płytę nagrobną, co stanowi dodatkowo  wzmocnienie
ścieżki i... przejście suchą stopą a nie po błocie. Podobno trumny są niewielkie, bo zmarłego wkłada
się na siedząco, to taki indonezyjski zwyczaj przejęty od pradawnych przodków.

Wokół domków można też spotkać doły, w których siedzą świnki. Ich mięso je się tutaj od
święta. Jeden dół chyba już dawno nie był sprzątany, bo ogromny wieprz ledwie może chodzić, bo
grzęźnie w odchodach po brzuch.

Przy jednym z domów trafiamy na dwie babcie, które mają wytatuowane ręce. Jedna jeszcze
dodatkowo  ma  na  głowie  wianek  z  kręgosłupa  pytona.  Jak  głosi  legenda  chroni  to  przed
uderzeniem... pioruna. Babcie szybko się odwracają do nas tyłem, aby nie robić zdjęć. Kinad mówi,
ze wierzą iż zdjęcia zabierają im duszę... Otrzymują oczywiście zapałki, z których jak widać są
zadowolone.

Docieramy również do świętego miejsca tej wioski. Znajduje się ono na pagórku przy wsi.
Na tym pagórku otoczone jest  100-150 letnimi  sosnami.  W tym miejscu miejscowi odprawiają
tajemne rytuały przed i po zbiorach ryżu. Wtedy wioska przez kilka dni jest zamknięta. Nie wolno
tego rytuału przerwać. Stoją wtedy znaki zakazu wejścia do wsi. Jednak gdyby ktoś wszedł, musi
zapłacić  karę  w  postaci  świni.  Gdy w czasie  rytuałów  pojawi  się  tęcza,  to  jest  to  zły  znak  i
wszystkie rytuały trzeba powtórzyć i znowu trwa to kilka dni.

Siadamy sobie w sklepie w wiosce,  aby coś się napić.  Opowiadamy Kinadowi trochę o
Polsce, a on nam o Filipinach. Mówi, że język filipiński składa się w 25% ze słów hiszpańskich,
Oryginalny język Filipin to Tagalog. To jeden z najważniejszych na Filipinach (forma urzędowa
tego języka nazywa się oficjalnie filipino). Należy do zachodniej gałęzi rodziny języków malajsko-
polinezyjskich.  Jest  jednym  z  około  90  głównych  spokrewnionych  między  sobą  języków  i
dialektów, którymi posługują się mieszkańcy archipelagu filipińskiego. Jest to język macierzysty
znaczącej części mieszkańców centralnych rejonów Filipin, używa go około 24 miliony osób.

Pierwotnie  do zapisu języka starotagalskiego używano siedemnastu znaków graficznych.
Trzy z nich przedstawiały pięć występujących w tym języku samogłosek. Oryginalne zabytki tego
pisma w zasadzie do naszych czasów nie przetrwały. Postępujący od momentu przybycia na wyspy
Hiszpanów  proces  latynizacji  pisma  spowodował,  że  stare  alfabety  były  stopniowo wypierane.
Obecnie tagalski zapisywany jest w zmodyfikowanym alfabecie łacińskim.

Pierwszą książką drukowaną w tym języku była wydana w 1593 Doctrina Christiana en
lengua  española  y  tagala.  Gramatykę  języka tagalskiego jako pierwszy opracował  dominikanin
Francisco de San José w wydanej w 1610 w Manili pracy „Arte y reglas de la lengua tagala”. W



trzy lata później ukazał się słownik autorstwa Pedra de San Bonaventury Vocabulario de la lengua
tagala.  Fundamentalne znaczenie dla  języka tagalskiego ma wydana w 1940 Gramatyka języka
narodowego autorstwa pracowników Instytutu Języka Narodowego w Manili. 

Później  jeszcze  1,5  godziny  idziemy  przez  terasy  ryżowe.  Podobno  przed  sadzeniem
poszczególne poletka są zalane wodą. W taflach tych odbijają się promienie słoneczne, co wygląda
jakby cała  okolica  była  pokryta  lustrami  niczym w plastrze  miodu.  Często poza sezonem pola
ryżowe obsadzone są warzywami.

W oddali zaczynają się pojawiać chmury i zaczyna grzmieć. Tutaj cały czas świeci słońce.
Czas wracać. Kinad cieszy się, ze w wiosce zje na obiad psa. Ja mu mówię, że nie mogłabym zjeść
psa, bo miałam własnego przez 18 lat i był jak członek rodziny. W końcu zdechł ze starości. Kinad
nie mógł zrozumieć, że go wtedy nie zjedliśmy. Cały czas zachwala mięso. Nawet opowiada, że
jego córka chciała na zakończenie edukacji w szkole zrobić przyjęcie, na którym zjedzą psa. Więc
kupił jej psa dużo wcześniej aby mogła go sobie wyhodować. Okropieństwo!!!

Docieramy do naszego przystanku jeepneyów. Kinad siedzi na murku i rozmawia o czymś z
miejscowymi „nierobami”. Kiedy słyszę z hiszpańskiego liczbę 18, już wiem że opowiada o moim
psie. Kiedy się odwracam cała grupa śmieje się na całego. Potem Kinad znika na pół godziny, a jak
wraca jest bardzo zadowolony... zjadł psa. Blee....

O 14 ruszamy jeepneyem w dół do Bontocu. Teraz jest i szybciej i łatwiej. W odleglejszych
regionach mieszkają Kalingowie,  którzy są łowcami głów. Przed laty chciano w okolicy zrobić
tamę i niestety 4 niemieckich inżynierów straciło życie.

W Bontocu  już  trochę  pada  deszcz,  więc  wracamy do  Churya  Hotel,  aby zjeść  obiad.
Przyczepia się tam do nas jakiś śmieszny gość w spodniach moro i  hawajskiej  koszuli.  Jak się
okazuje to drugi po Kinadzie tutejszy przewodnik – Francis. Mówi, że turyści do niego rzadziej
zaglądają, bo w przewodniku jest błąd obok jego nazwiska jest telefon... Kinada. Jest rozżalony że
wszyscy dzwonią w sprawie wycieczek do Kinada a nie do niego.

Po obiedzie idziemy do lokalnego muzeum, w którym znajdują się zdjęcia z 1909 i 1953
roku. Są na nich pokazani łowcy głów, drewniane chaty pokryte strzechą. Aż dziw bierze że raptem
60 lat temu była tu taka dzicz i brak cywilizacji. Można tez zobaczyć zdjęcie człowieka, który jest
niesiony na palu i nie ma głowy. W gablotach znajdują się czaszki ofiar, stroje, drewniane naczynia,
dzidy. 

Potem jeszcze spacer po mieście w deszczu. Miasteczko ma około 14 tysięcy mieszkańców i
samo w sobie jest nijakie. W centrum znajduje się jakaś politechnika. Kupujemy śniadanie na jutro
– banany i ciasteczka. Zaglądamy na lokalny bazar po papaję i limonki. Przy okazji mijam stoisko z
samymi świńskimi głowami.

Gdy wracamy do hoteliku ogłusza nas śpiew karaoke. Jest do tego cały sprzęt ze specjalną
szafa  z  piosenkami  i  monitorem,  na  którym  pojawia  się  teledysk  z  tekstem  piosenki.  Trzy
dziewczyny wyją do mikrofonu, a wtóruje im przewodnik Francis. Masakra. Gdy jestem w pokoju i
słyszę Britney Spears  i hit Ups I did it again – to wymiękam. Postanawiam zejść na dół z kamerą i
tym owe dziewczyny przestraszyć, może przestaną wyć. Francis pije alkohol i aż strach co będzie
się tu działo dalej. Raz śpiewają piosenki po angielsku, innym razem piosenki filipińskie. W tej
chwili właśnie zabrały się za Modern Talking. Modlę się aby już przestały. Gdy wracam do pokoju
jeszcze przez długi czas dociera do mnie ich śpiew. 

11.08.2012 (sobota)

No to czas zacząć kolejny dzień. Jest 5:40. Idealna godzina aby zacząć dzień. Budzenie się
w pokoju bez okien to wątpliwa przyjemność, bo nie widać wstającego za oknem dnia. Mamy w
pokoju zaciemnienie. Jakbyśmy wstawali w nocy. 

Z hoteliku wychodzimy o 6. Na ulicy już życie się toczy w najlepsze – sklepy pootwierane –
stoiska z mięsem i świńskimi głowami. Mężczyźni siedzą na krawężniku przy barze. O 6 rano!!!
Jednym z nich  jest  nasz  wczorajszy przewodnik  Kinad.  Siedzą  i  piją  kawę,  plując czerwonym
betelem.



Docieramy do uliczki skąd ma odjeżdżać autobus do Baguio. Jest ale nie wyjeżdża o 6:30
jak nas zapewniano, a o 7. No to zajmujemy miejsca i zabieramy się za śniadanie w oczekiwaniu na
odjazd autobusu. Na szczęście odjeżdża punktulanie. Przed nami 140 kilometrowa trasa przez góry,
która ma nam zająć jakieś 6-7 godzin. Jest to droga zwana Halsema Highway. Halsema Highway na
wyspie Luzon na Filipinach to górska trasa prowadząca z Baguio do Sagady. Droga przecina pasmo
górskie Cordillera Central.  Halsema Highway jest najwyżej biegnącą trasą na całych Filipinach.
Najwyższy punkt  na trasie  sięga  2200 m n.p.m.  Początkowe odcinki  trasy pokryte  są  betonem
jednak dalej nawierzchnia nie jest już utwardzona, robi się ślisko, a ze względu na bliskość lasów
występuje tu często mgła. W porze deszczowej droga jest praktycznie nieprzejezdna. Pokonanie
tego  100-kilometrowego  odcinka  zabiera  około  6  godzin.  Najniebezpieczniejsze  są  tu
niezabezpieczone  przepaście,  nagłe  spadki  wysokości,  ostre  zakręty,  obsunięcia  ziemi  oraz
spadające skały, a także brawura miejscowych kierowców.

Początkowo droga  wiedzie  wzdłuż  rzeki  Chico,  a  potem pnie  się  coraz  wyżej  i  wyżej.
Pogoda piękna i widoki ciągną się hen daleko. Czuję się niczym w samolocie, bo jedziemy po
krawędzi gór i w dole widać dolinę.  Przepaść na kilkaset metrów. Niesamowita trasa.  Czasami
doliny nie widać, jest zakryta chmurami i mgłą. Poza tym ciągną się tu i ówdzie terasy ryżowe, a
jak nie ryż to pola warzywne – głównie kapusta. Choć w markecie widziałam, że główki kapusty są
nad wyraz miniaturowe i najczęściej pakowane po trzy sztuki.

Co jakiś czas mija nas ciężarówka wypchana po brzegi właśnie kapustą. O dziwo na tych
znacznych wysokościach znajduje się sporo folii pod którymi uprawia się warzywa. Jeśli tylko jest
spory obszar wolny i dość łagodne zbocze to pojawiają się folie. 

Cały czas oglądam widoki za oknem. Zaciekawia mnie to, ze cały czas mijamy mnóstwo
prania. Linki są przy każdym domu zajęte przez pranie. Tak jakby nie prali tygodniami. Setki, nie
tysiące ubrań na całej trasie powiewają na linkach zawieszonych w oknach, na palikach, czy na
dachach. Wszędzie gdzie to możliwe.

Na krętej drodze pojawiają się czasem osuwiska, a obok nich stoją koparki, które jakby co
szybko będą naprawiać zasypaną drogę.  Im jesteśmy wyżej w górach tym ludzie coraz dziwniejszą
modę eksponują. Noszą czapki, ale krótki rękawek i klapki, albo ubrani są jak na trzaskający mróz.
Zadziwiające to zjawisko. 

Na całej trasie wioski skupione są przy drodze. Czasem te domki przycupnęły na skarpie. Aż
dziw że nie spadną z urwiska. Najczęściej góra to mieszkanie, a dół takiego domku to miejscowy
sklepik. 

Kierowca  sprawnie  pokonuje  kolejne  zakręty,  mijając  kolejną  wioseczkę,  gdzie  ludzie
sprzedają owoce i warzywa. Jak zwykle poukładane w mini kupeczki.

Przez całą drogę pogoda nam dopisuje. Tylko od czasu do czasu coś pokropi, gdy mijamy
kolejne pasmo górskie. W końcu przejeżdżamy przez najwyżej położony punkt tej drogi Halsema –
2255m npm. Kolejne godziny mijają na przejeździe osad, pokonywaniu miliona zakrętów, i jeździe
w dół. A pranie nam towarzyszy przez cały czas. Teraz co chwilę pojawiają się punkty sprzedaży
żywych kurczaków. To najpopularniejsze mięso na Filipinach.

Docieramy do Baguio  o 12:30 po prawie  6 godzinach jazdy.  Przed miastem osiedla  na
pagórku, gdzie wiszą tysiące suszących się ubrań. To jest widok!!! tak sobie myślę, ze może to
dlatego iż od wielu dni ogólnie padało i ludzie nie prali, bo to bym im zgniło. A skoro dzisiaj taka
pogoda to rzucili się prac, bo zdąży im to wyschnąć. 

Autobus  przedziera  się  przez  miasto  i  dociera  na  dworzec  autobusowy,  gdzie  od  razu
bierzemy taksówkę i jedziemy na inny dworzec skąd odchodzą autobusy do Manili. Przejeżdżamy
przez centrum. Zgiełk i ruch wielki. Dookoła nowoczesne centra handlowe i restauracje.

Na dworcu Victory Liner  znajdujemy właściwy autobus na Pasay do Manili  odjeżdża o
13:30. Mamy pół godziny aby coś zjeść i kupić zapas na drogę. Paweł je mini pizzę, a ja pampuszki
siomai i siopai. Na drogę w lokalnym sklepiku zakupujemy ciasteczka zwane donatami, mające
smak pączków z nadzieniem truskawki i mango. 

W autobusie  pełen  luksus.  Wygodne  fotele,  klimatyzacja,  telewizor.  Wszystkie  miejsca
zajęte.  Wyjeżdżamy punktualnie.  Obsługa  autobusu  raczy  nas  podczas  jazdy 3  amerykańskimi



filami.  Za  oknem zmienia  się  krajobraz.  Znikają  góry,  a  pojawia  się  równina  z  polami  ryżu,
bawołami wodnymi. Czasami widzę spore tereny pól, jak i okoliczne domostwa zalane po ostatnich
deszczach. Jedziemy i jedziemy. Stajemy po drodze dwa razy na krótkie przerwy w tzw. centrach
postojowych owej linii autobusowej. 

Po zmroku pojawia się na horyzoncie wulkan. Powinien to być słynny Pinatubo. Ciekawe
czemu widzę go po lewej stronie autobusu a nie po prawej. Szukam na mapie ale na tej równinie nie
ma żadnego innego dużego pagóra. Niestety zagadka nie zostaje rozwiązana. Pojawiają się ciekawe
nazwy  miast  Angeles  (Clark),  Dolores,  Concepcion  –  pochodzące  z  czasów  hiszpańskiej
kolonizacji. 

Gdy  jesteśmy na  autostradzie  autobus  mknie  niczym  strzała  już  do  samej  Manili,  aby
zwolnić na przedmieściach i utknąć w korku. Przejazd przez Manilę staje się horrorem. Jedziemy
dwie  godziny!!!  Dzięki  wolnej  jeździe  mogę  się  przyjrzeć  temu  co  za  oknem.  A  więc
ekskluzywnym  centrom  handlowym,  co  chwilę  mijanym  McDonaldom,  KFC,  albo  tutejszego
Jollibee. Paweł twierdzi, że znakiem rozpoznawczym Jollibee jest wiewiórka, ale to jest pszczółka,
bo ma nawet czułki. 

Mijamy Quezon City, Cubao, aby dojechać do Pasay. Manila to zlepek miast stąd jej nazwa
Metro Manila (Metropolia Manila). Tak na marginesie w tym nowoczesnym centrum Manili śladów
powodzi brak. To chyba ucierpiało niżej położone miasto, nad rzeką na dodatek zamieszkiwane
przez biedotę w slumsach. 

Koło 21 docieramy na dworzec w Pasay, po ponad 7 godzinach jazdy. Bierzemy taksówkę,
ale jakoś trudno dogadać się z jej kierowcą. Tłumaczymy do jakiego hoteliku chcemy dojechać, ale
chyba nie rozumie. Wiezie nas gdzieś i wiezie. Miało to być około 6km od dworca, a jedziemy i
jedziemy. W końcu zauważam że jedziemy w całkiem przeciwnym kierunku!!! Zamiast na południe
Manili  jedziemy na  północ!  Zauważam to,  bo  morze  mam po lewej  stronie,  a  nie  po  prawej.
Wysiadamy z tej  taksówki, bo nic z tego dobrego nie wyniknie,  a jesteśmy dalej  od hotelu niż
powinniśmy.  Znajdujemy inną  taksówkę.  Taksówkarz  twierdzi,  ze  wie  gdzie  jest  hotelik.  Mam
wrażenie, że objeżdżamy połowę Pasay. I w końcu ku naszemu zaskoczeniu taksówka zatrzymuje
się pod drzwiami Townhouse Guesthouse. Niemożliwe! Dochodzi 22:00. Marzę tylko o tym aby się
położyć. Dostajemy zamówiony dwa dni temu pokój. Raczej cały hotelik to nora. W naszym pokoju
jest elektryczny wiatraczek, nie ma łazienki (korzysta się z tej na korytarzu), a zapach zgnilizny.
Zresztą cały guesthouse pachnie starością, stęchniętym drewnem. Ale nie ma co wybrzydzać. My tu
tylko śpimy  a jutro z rano śmigamy na lotnisko.

Postanawiamy coś zjeść, ale pan kucharz w tutejszej restauracyjce radzi iść do sklepu albo
do baru na ulicy. Chyba już mu się nie chce robić jedzenia o tej porze. Hmm śpi w kuchni na czymś
co  bardzie  przypomina  barłóg,  a  nie  łóżko.  I  w  tych  warunkach  powstają  tam  posiłki  dla
podróżnych.

Wychodzimy  więc  na  ulicę  w  poszukiwaniu  późnej  kolacji.  Okolica  dość  podejrzana.
Mnóstwo dzieci nocujących na ulicy, jakieś typy spod ciemnej gwiazdy. Jest jednak policja więc
chyba nic nam nie grozi.  Wynajdujemy KFC, ale okazuje się, że... wszystko zostało już zjedzone.
Normalnie  NIEMOŻLIWE!  Jacy ci  Filipińczycy są  żarłoczni.  Trafiamy więc  do  sklepu  7/11  i
zjadamy hot-dogi, po czym wracamy i idziemy spać w tej stęchliźnie. Byle do rana...

12.08.2012 (niedziela)

Wstajemy o 8 rano. Uff pierwsze co należy zrobić to wskoczyć pod prysznic. Człowiek caly
się lepi. Potem śniadanie na dole w guesthousie. Leje jak z cebra, mimo że przed chwilką słońce
świeciło. Gość w kuchni przygotowuje dla nas omlety. Warunki ma takie, że mam nadzieję iż nam
to nie poszkodzi. W hotelu jest bardzo szybki internet, więc mamy możliwość uzupełnienia naszego
bloga. O 10 łapiemy taksówkę i jedziemy na lotnisko. Wieczorem wyczytałam, że loty Cebu Pacifiv
odbywają się nie z lotniska krajowego tylko międzynarodowego. Dobrze, że to przeczytałam.

Na  terminalu  ilość  stanowisk  Cebu  Pacific  dla  lotów  krajowych  jest  przeogromna.



Nadajemy  bagaże,  wymieniamy  jeszcze  trochę  gotówki.   Przechodzimy  przez  punkt  opłaty
lotniskowej taksy, tylko 200 rupii. Potem kontrola paszportowa – osobno w kolejce ustawiają się
kobiety i osobno mężczyźni. Trzeba zdjąć nawet buty. Na dodatek Paweł musi interweniować, bo
jeden  z  przechodzących  mężczyzn  zamiast  zabrać  swój  bagaże,  zabiera  plecaczek  Pawła.  Na
szczęście Paweł zauważa to w samą porę. Sprzęt fotograficzny tym samym ocalony. 

Zajmujemy miejsca w wielkiej hali odlotów krajowych. Paweł rozmawia z miejscowymi.
Dowiadujemy się, że Filipiny na olimpiadę wysłały 11 zawodnik, co przełożyło się na to, że nie
zdobyli ani jednego medalu.

Wsiadamy do samolotu na około 160 osób. Jest cały pełny. Przed nami 700 km lotu na
południe od Manili. Pilot mówi, że w Tagbilaran na Boholu jest 35 stopni Celsjusza. Na pokładzie
rozpoczyna się  seria  pytań  konkursowych z kategorii  wiedzy o filmach i  aktorach filipińskich.
Niestety konkurs nie dla nas.

Samolot leci nad zalanymi powodzią terenami. Dużo tego. Wystają z tej wody niczym z
morza pojedyncze chałupy, albo miedze oddzielające poszczególne poletka ryżowe.

Lot na Bohol trwa około godziny, niewiele widać w dole, bo dość gęste chmury wszystko
przykrywają. W końcu gdy zbliżamy się do archipelagu wysp Visayas, do którego należy Bohol
chmury znikają  i  można sobie patrzyć na wiele  różnych wysepek.  W oczy rzuca się  Bohol  ze
swoimi setkami pagórków.

Samolot  zniża  się  do  lądowania.  Im  niżej  tym  bardziej  widać  ile  na  wyspie  jest  tych
czekoladowych wzgórz. Ponadto gaje palmowe, laguny z łowiącymi rybakami.
Pas startowy na lotnisku okazuje się być bardzo krótki więc lądowanie należy do bardzo mocnych z
gwałtownym hamowaniem i wciśnięciem nas nieźle w fotele. Potem wszyscy wysiadają na płytę
lotniska i piechotą idziemy do budynku. Zabieramy bagaże i opuszczamy lotnisko. I prawie musimy
uciekać  bo  już  czyhają  na  nas  całe  rzesze  kierowców  busów,  tricykli,  wycieczek  po  Boholu.
Ominęliśmy całe to towarzystwo i udaliśmy się poza ogrodzenie lotniska, gdzie złapaliśmy tricykla,
który zawiózł nas na postój jeepneyów jadących do Loboc.

Czekamy na to, aż zbierze się komplet pasażerów, abyśmy mogli ruszyć. Matko jak gorąco.
W Lobocu jeepney wysadza nas przy przystani na rzece Loboc. Wcześniej minęliśmy całą przystań
z pływającymi restauracjami. Jedna właśnie przepływa obok z muzyką załączoną na całą okolice.
Co tu musi się dziać zimą, gdy jest pełnia sezonu?

 Na tej malej przystani spotykamy trójkę Anglików, którzy negocjują cenę dopłynięcia do
miejsca noclegowego Nuts Huts. My też tam chcemy płynąć. Negocjacje w końcu kończą się tak,
że wilk syty i owca cała. Rzeka jest cudna. Dookoła dżungla. Łódka płynie około pół godziny i
dociera do samych chatek Nuts  Huts.  Stąd trzeba przejść 100 schodków w górę,  do recepcji  i
restauracji. Chatki na palach mają swoje nazwy pochodzące od filmów. Nasza nazywa się Colour
purple, czyli kolor purpury. Domki stoją na wysokich palach, mają łazienkę, łóżko z moskitierą.
Aby wejść do domku trzeba pokonać coś co wyglądem przypomina bardziej drabinę bambusowa
niż schody. Ma to zapobiegać wizytom nieproszonych gości. A jak widać są, bo przed chwilą pod
domkiem przeleciał wielki jaszczur. O i jaki fajny napis... Nuts Huts nie odpowiada za wypadki
spowodowane przez spadające kokosy...

Zaczynamy od zrobienia mega prania, a niech to teraz w tym słońcu wszystko ładnie schnie.
W tym czasie pojawia się rodzinka z Polski.

Idziemy  na  obiad  pokonując  100  stopni  schodów  do  restauracji.  Zamawiamy   zupy  i
makarony z mięsem. Zasiadamy na wielkim tarasie widokowym na dżunglę i rzekę Loboc. Widok
fantastyczny,  a  jaki  obiad  w  tej  scenerii.  Zagadujemy  Polaków,  okazują  się  być  rodzinką  z
Wrocławia.  Za chwile pojawia się kolejna Polka z Rumunem. Wszyscy zachwalają Siquijor,  że
mieli być tam 3 dni, a zostali 10. 

Z  Anglikami  uzgadniamy  jutrzejszy  wypad  po  Boholu  i  zamawiamy  busa  z  kierowcą.
Śmieszni są. Widzą w swoim kraju wielki kryzys gospodarczy. Potępiają swój rząd, bo mówią że
Anglicy nie chcą pracować za małą płacę, bo za dużo państwo daje im na bezrobociu. Gdzieś w
oddali  widać  błyskawice.  Nawet  trochę  upał  zelżał.  Z  dżungli  dobiegają  nas  odgłosy  cykad  i
cmokania  dużych  gekonów.  Jeden  nawet  siedzi  na  ścianie  w  restauracji.  Jest  tu  sporo



obcokrajowców. Wieczorem wszyscy okupują taras. Nuts Huts prowadzi Holender, który dwoi się i
troi. W restauracji siedzimy do 21:30 popijając a to piwo a to drinki cuba libre z rumem i colą.

Wracamy do naszej chatki czując za sobą oddech dżungli. Fantastyczne odgłosy. Co chwilę
słychać dużego geokona gdzieś na daszku lub ścianie naszego domku. Załączam wiatrak i mogę iść
spać słuchając owadów i zwierząt dżungli. 

13.08.2013 (poniedziałek)

Budzę się o 8 rano. Cykady dalej cykają. Obsługa Nuts Huts już od samego rana porządkuje
obejście przed chatkami. Kozy łażą sobie do woli i skubią trawkę. Jedna nawet wlazła na pochyłe
drzewo palmy i stoi jak zahipnotyzowana, inna znalazła sobie miejsce na drewnianym krześle. To ci
dopiero widok.

Ja biorę prysznic, bo oblepia mnie wilgoć dżungli. W toalecie pływa karaluch. Chyba już
sobie zdechł. Pomagam mu aby trafił rurami poza moją łazienkę.

Idziemy na śniadanie. Liczę dokładnie schodki. Jest och 119. Przy barze wiszą płyty cd z
wymalowanymi flagami, co informuje jakiej narodowości są w danym dniu podróżni w Nuts Huts.
Na dzisiaj okazuje się, że narodowości jest osiem.

Śniadanko składa się z warzywnych omletów i pysznych bułek świeżo pieczonych. Są tak
pyszne,  że  zamawiamy  sobie  po  jeszcze  jednej.  Po  śniadaniu  mamy  umówiony  samochód  z
kierowcą. Ale zanim do niego wsiądziemy musimy pokonać w górę kolejnych 152 stopni i jeszcze
kwadrans  iść  kamienistą  drogą.  Dlatego  warto  zainwestować  więcej  pieniędzy  i  z  bagażami
przypłynąć tu dołem rzeką.

Jedziemy najpierw przez Bilar,  w którym jest niby las. Nic nadzwyczajnego, a nawet tu stoi
stół  z  pamiątkami,  w  którym  można  kupić  różne  rzeczy  z  wyraczkami.  Mijamy miejscowość
Carmen  i  docieramy  do  Czekoladowych  Wzgórz. Wzgórza  Czekoladowe  -  pasmo  wzgórz
wznoszących  się  na  filipińskiej  wyspie  Bohol  należącej  do  archipelagu  Visayan.  Nazwę  swą
wzgórza zawdzięczają kolorowi jaki tworzy się w okresie suchej pory trwającej od lutego do maja.
Przypiekające w tym okresie słońce zmienia zabarwienie trawy na kolor czekoladowy. Zbudowane
są z wapiennych wzgórz na skutek wietrzenia skał przez okres wielu milionów lat. Złożone są ze
stożków  bądź  półkulistych  pagórków  stojących  w  grupach.  Porośnięte  są  szorstką  trawą,
gdzieniegdzie przedzielane małymi krzewami lub drzewkami. Na całym obszarze znajduje się 1268
regularnych kopców osiągających wysokość od 30 do 100 metrów wysokości. Jedną z ciekawostek
jest całkowity brak na tym terenie jaskiń, zwykle powstających w takich warunkach.

Historia  powstania wzgórz wiąże się  z miejscową legendą, w której  to w wyniku walki
dwóch zwaśnionych ze  sobą  olbrzymów rzucało  w siebie  skałami.  W innej  legendzie  olbrzym
Arogo zakochał się w śmiertelniczce, dziewczynie o imieniu Aloya porywając ją do siebie. Ona
odrzucała jego zaloty i w krótkim czasie zachorowała, po czym umarła. Zrozpaczony Arogo płakał
za nią, a z kapiących łez utworzyły się wzgórza. Mimo tego, że jest dopiero sierpień już brązowieją.
Widoki są cudowne. Można nawet zrobić sobie świetne zdjęcie z miotłą czarownicy na tle tych
wzgórz. Kolejne miejsce, które odwiedzamy to farma motyli, gdzie możemy sobie obejrzeć zdjęcia
i okazy motyli. Są nawet klatki z wiszącymi kokonami, z których wyklują się motyle.  Potem czas
odwiedzić wiszący most w Sewilli, a w sumie nawet dwa mosty powieszone obok siebie. W jednej
miejscowości nas kierowca coś mówi o jakimś „szipie” tylko chodzi o statek czy owcę??? Okazuje
się, że to restauracja przypominająca wyglądem statek. Ot ktoś pomysłowy wpadła na zrobienie
takiej  atrakcji.   Trafiamy  również  do Loboku i  oglądamy stary kościół San Pedro (XVIII w) z
muzeum, które  wygląda  niczym strych.  Ostatnie  miejsce,  które  jedziemy zobaczyć  to  rezerwat
wyraków  upiorów,  czyli  tzw.  tarsierów  w  Corelli. Tarsier  Sanctuary jest  leśnym  rezerwatem
przyrody  dedykowanym  do  ochrony  zagrożonego  gatunku  uroczych  małpek  -  Terasjuszy.  W
rezerwacie można udać się na krótki trekking w lesie deszczowym w poszukiwaniu Terasjuszy,
które żyją tu na wolności,  w swoim naturalnym środowisku. Tarsier Sanctuary położone jest  w
pobliżu miasta Corella. 



Wyrak upiór to gatunek naczelnego ssaka z rodziny wyrakowatych. Te dziwne i tajemnicze
zwierzęta  zamieszkują  Lasy  Indonezji.  Natomiast  wyraki  sundajskie  występują  na  Sumatrze  i
Borneo – często można je spotkać w sąsiedztwie siedzib ludzkich. 

Terasjusz  (polska  nazwa  to  Wyrak  Upiór),  należący  do  ssaków  naczelnych,  to  małe
zwierzątko przypominające nieco gremlina. Ma nieproporcjonalnie duże oczy, waży około 100g i
mieści się w dłoni dorosłego człowieka. Podobno terasjusz był inspiracją dla postaci E.T. z filmu
Stevena Spielberga.

Te niewielkie, bo mierzące zaledwie 8-16 cm zwierzęta mają zaskakująco duże oczy. Ich
ślepia  mają ok.  1,6 cm. średnicy i...mają większą objętość niż  ich mózgoczaszka,  czy żołądek.
Ciekawostką jest też to, że ich gałka oczna jest nieruchoma. Nie znaczy to jednak, że przez to są
bardziej narażone na ataki drapieżników, bo wyraki potrafią obracać głowę niemal o 180 stopni!

Wyraki to prawdziwe nocne marki. Całe dnie przesypiają w dziuplach drzew lub w krzakach
i dopiero po zapadnięciu zmierzchu wychodzą na żer.

Żywią się przede wszystkim owadami, ale nie pogardzą też drobnymi ssakami, czy gadami.
Do polowania wykorzystują swój doskonały słuch, ale równie dobrze mają wykształcony zmysł
wzroku i węchu. Są też niezwykle skoczne – potrafią skoczyć na odległość 6 metrów, dzięki czemu
mogą pochwycić swoją przekąskę w locie.  Większość ludzi uważa je za bardzo pożyteczne,  bo
dzięki nim jest mniej insektów. 

Te zabawne zwierzaki to zdeklarowani monogamiści.  Ciąża samicy trwa sześć miesięcy.
Pani  wyrakowa rodzi  jedno młode,  które  jest  pokryte  sierścią  i  rodzi  się  z  otwartymi  oczami.
Samiczka troskliwie opiekuje się nim i karmi mlekiem przez 45 dni. 

Wyraki  to  sympatyczne  i  pożyteczne  zwierzaki.  Niestety,  ich  populacja  znacznie  się
zmniejszyła.  Jak zwykle w takich wypadkach za  taki  stan rzeczy odpowiada człowiek.  Wyraki
zabijano, wypchano i sprzedawano jako pamiątki dla turystów. 

Tymczasem wyraki są tak ufne, że nie boją się ludzi i chętnie mieszkają w ich ogrodach,
dbając o to, aby insekty nie zjadały upraw. Warto to docenić...

Poza  Filipinami,  terasjusze  można  spotkać  również  w  Indonezji,  na  przykład  Parku
Narodowym Tangkoko.

Przewodnik  w  rezerwacie  znajduje  tylko  4  sztuki,  bo  reszta  się  pochowała.  Można  tu
przyjeżdżać  tylko  do  16,  potem  rezerwat  zamykają  aby  wyraki  się  wyspały.  Są  nocnymi
zwierzątkami, a więc aby polować, muszą być wyspane. Śpią głównie w dzień, ale jak tu rzesze
turystów przyjeżdżają no to nie mają spokoju, Podobno zjedzenie przez wyraka karalucha to tak
jakby człowiek posilił się indykiem. Całym oczywiście. 

Wyraki są cudowne. Są niewielkich rozmiarów, ale za to oczy mają gigantyczne. Uszka,
każde z nich żyje własnym życiem. Obracają się w różne strony, niezależnie od siebie. Oglądamy je
około 20 minut. Ale są szybkie. Gdy robie zdjęcie jeden przeskakuje tak szybko, że na zdjęciu mam
tylko... krzaki. Wyrak zniknął. Potem dajemy im spokój. Niech idą spać.

Na Boholu jest kilka innych miejsc gdzie można obejrzeć wyraki, ale ś aone trzymane w
klatkach. Podobno szybko umierają, od stresu na który są narażone.

Pogoda jak dzwon. Wycieczka nam się  udała.  Kto by pomyślał,  że  tak sprawnie da się
objechać południe wyspy. Mają tu nad wyraz rewelacyjne drogi!

Po powrocie do Nuts Huts idziemy od razu na obiad, bo nie chce nam się potem znowu
wracać po 119 schodach. A pocę się i bez chodzenia po schodach niczym szczur. 

W domku obok słyszę znajome głosy. Wychodzę i widzę ze to Ewa z Łukaszem dotarli do
Nuts  Huts.  Właściciel  Nuts  Huts  mówi,  że  jak  tak  dalej  pójdzie  to  wywiesi  polską  flagę.
Przeważamy w domkach znacząco. Wieczór spędzamy na tarasie spotykając kolejnych Polaków –
studentów medycyny z Gdańska. O 22:00 restauracja się zamyka więc przenosimy się pod nasze
domki i tak rozmawiamy do 1 w nocy. 

14.08.2012 (wtorek)



Nad ranem budzi nas rechot dużego gekona, tak jakby był gdzieś zaraz za ścianką przy
której śpimy. Wszystko wykonane z bambusa, więc to prawie tak jakby był w pokoju.
Wychodząc z domku na śniadanie czmycha w krzaki zielony legwan. Znowu śniadanko z omletem i
bułkami. Jakoś dzisiaj pustawo w restauracji. Wczoraj o tej porze był tu tłok i trzeba było czekać na
swoje zamówienie dość spory czas. 

Po śniadaniu zbieramy się do odjazdu. Tak samo jak tu przybyliśmy czyli łódką. Jednak 281
schodów i to z bagażem jednak nas przytłacza. W ostatniej chwili dołączają do nas Gdańszczanie,
którzy za bardzo nie mają pomysłu dokąd jechać dalej. Płyniemy ponownie rzeka, mija nas wesoła
pływająca restauracja. Okoliczni mieszkańcy wchodzą na palmy i zrzucają kokosy, które wpadają
do rzeki. Następni inny Filipińczyk płynie łódką i zbiera z wody owoce. Dobry sposób. Jak spadają
to się nie roztrzaskują.

Dobijamy do Lobocu i akurat podjeżdża jeepney do Tagbilaranu. Gdańszczanie zostają my
zabieramy się w tamtym kierunku.  Sporo osób już w samochodzie jedzie.  Fajna sprawa z tym
transportem takimi furgonetkami. O dziwo dla obcokrajowca zawsze miejsce się znajdzie. Najwyżej
bardziej  się ludzie  ścisną na ławeczkach.  Potem mogą jeszcze wyciągnąć zapasowe krzesełka i
wstawić je na środku. Co ciekawe zawsze płacimy tyle samo ile miejscowi. Nikt nas tu nie chce
naciągnąć  na  zapłatę  specjalnej  ceny dla  „białasów”.  Jak ktoś  chce  wysiąść  stuka monetami  o
drążek przechodzący przez środek auta. Kierowca słyszy dudnienie i się zatrzymuje, a tym czasie
docierają do niego również pieniądze za przejazd. Jak ktoś siedzi daleko to zapłata wędruje przez
kilka rąk. Jak trzeba wydać resztę to znowu tę samą drogą wraca. Fajna sprawa.

O 12:30 docieramy do Tagbilaranu. Bierzemy tricykla i jedziemy do portu kupić bilety na
statek do Siquijoru. Bilety firmy Ocean Jet do tanich nie należą, ale co tam, tylko takie połączenie
jest dzisiaj Zostawiamy plecaki w szafach zamkniętych na kłódkę. Skoro statek o 17:45 to mamy
jeszcze trochę czasu aby połazić po centrum. Stu tysięczne miasto to metropolia Boholu. Wszyscy
uwijają się jak w ukropie. Są tu dwa duże centra handlowe z kinem i supermarketem. Najpierw
idziemy do kawiarenki internetowej, a potem do supermarketu, aby kupić owoce, napoje i może
jakieś  przyprawy.  I  w pewnym momencie  naszych zakupów zauważamy,  że wszyscy stoją  bez
ruchu...  Z  głośników  leci  modlitwa.  Jest  godzina  15:00,  czyli  godzina  miłosierdzia  bożego.
Niesamowitego czegoś podobnego jeszcze nie miałam okazji zobaczyć. Po chwili ludzie ruszają do
dalszych zakupów i harmider powraca.

Trafiamy też na główny plac miasta z katedrą. Obok znajdujemy bar gdzie można napić się
taniego soku z mango, za który oddałabym wszystko. Na placyku pod tzw. chmurką odbywa się
masowe strzyżenie, usługi manicuire itp. I po co od razu posiadać salon? Ileż to opłat odchodzi od
razu. Grunt to dobrze obmyślać swoją działalność.
Przy głównej  ulicy co  chwilę  pojawiają  się  małe  piekarnie  z  całą  masą  ciasteczek.  Próbujemy
ananasowych. Inne z kolei mają przedziwne kolory np. zielone, fioletowe, różowe. Hmm smakują
podobnie i są dość gumowate. 

Ulice zapchane tricyklami. Każdy gdzieś pędzi. Tricykle co chwilę zatrzymują się obok nas
próbując  nas  gdzieś  zawieźć.  Na  głównej  ulicy  można  zobaczyć  obok  siebie  sklep  z
dewocjonaliami,  jak i  sklep zoologiczny z ptaszkami.  W końcu docieramy do Jollibee.  To taki
filipiński McDonald. Oba działają równolegle. Mam wrażenie że wszyscy Filipińczycy stołują się
na ulicy. Ilość restauracji sieciowych Jollibee, McDonalda, KFC, Pizza Hut jest przeogromna, a
gdzie tu jeszcze wszystkie lokalne restauracyjki, bary uliczne gdzie jedzenie sprzedawane jest z
garnków.  Zjadamy  w  Jollibee  zestawy  lunchowe.   Paweł  zamawia  jak  w  Macu  zestaw  z
hamburgerem,  frytki  i  colę.  Ja  postanawiam  spróbować  zestawu  z  zupą  grzybową,  słodkiej
wieprzowiny z ryżem i sosem sojowym. Smakuje nad wyraz dobrze. Na koniec kuszą nas jeszcze
lody z polewą czekoladową i chrupkami. Jak szaleć to szaleć.

Dobija 16:30, więc czas wracać do portu. Tricyklem jedziemy więc na nasz statek. Ależ tu
ludzi!!! a tak było spokojnie przed paroma godzinami. Ale kolejki za biletami do kas. Jak dobrze że
kupiliśmy wcześniej.

Pędzimy do budki telefonicznej aby zadzwonić do chatek na Siquijorze, że będziemy. Paweł



morduje się z monetami, bo automat nie chce coś ich przyjmować. Ja nagle patrzę, a na monitorze,
gdzie  wyświetlane  są  kursy  odpływających  statków...  napis  że  wszystko  od  14:00  jest
ODWOŁANE z powodu dużych fal wywołanych sztormem tropikalnym. No i teraz się wyjaśnia
skąd tu tyle ludzi... No to nie mamy co dzwonić na Siqujor za noclegiem bo już tam dzisiaj nie
dopłyniemy.  Czas  ustawić  się  do  kolejki  do  kas  i  zobaczyć  co  z  tego  wyniknie.  Oczywiście
spotykamy Polaków z tym samym problemem. Opowiadają,  że mili  być na Luzonie,  ale lało i
prognozy pogody w necie były  nieciekawe więc z Manili uciekli do Malezji. Po czym stamtąd
przylecieli na Bohol.

Odbieramy pieniądze za bilety. Jutro mamy sprawdzać co z rejsami. Co drugi dzień pływaj
statek innej kompanii. Ma większe statki i takie fale nie są im straszne. Ma płynąć według rozkładu
jutro. Pójdziemy do ich biura w centrum i zobaczymy co i jak. A wszystko przez sztorm tropikalny
o  nazwie  Kai-tal,  który  uderzył  na  północy Luzonu  2  dni  temu...  chwilę  po  tym  jak  stamtąd
odjechaliśmy. Podobno wiele dróg zatopiona, zeszły osuwiska. No my to mamy szczęście. Oby ten
sztorm nie przerodził się w tajfun, bo wtedy na pewno nigdzie nie popłyniemy. Jak tylko mamy
internet to na specjalnej stronie śledzimy tworzenie się sztormów, tajfunów w okolicach Filipin i
śledzimy ich drogę przemieszczania się,  aby ewentualnie jakoś zareagować i  zmienić plan.  Nie
mieliśmy pojęcia że sztorm który jest tyle kilometrów stąd może uziemić statki.

No  cóż  nie  pozostaje  nam  nic  innego,  jak  znowu  wziąć  tricykla  (my  to  się  tu  nimi
najeździmy) i podjechać do centrum w poszukiwaniu taniego hotelu.  Trafiamy do Eastcoast Tourist
Inn, pokoje tanie z klimą, tv i ciepłą wodą. Bierzemy. 

Po zakwaterowaniu szukamy apteki, aby kupić coś na moją stopę, bo mam dość sporą ranę.
Jak szam spać wczoraj to nic nie miałam, a rano pojawiła mi się rana. Mijamy po drodze męskiego
fryzjera,  gdzie  ruch  jak  na  autostradzie.  Tylu  mężczyzn  siedzi  na  fotelach  fryzjerskich  i  ma
obcinane włosy. Jak widzą bujne włosy Pawła to od razu 2 fryzjerów się podrywa... No ale Paweł
chce zrobić tylko zdjęcie.

Wieczór spędzamy na korzystaniu z internetu, który jest dostępny w holu hoteliku. Liczymy
jutro na lepsza pogodę. Tym bardziej, że nawet teraz jest piękna słoneczna pogoda, z pojedynczymi
chmurkami na niebie. Oglądamy jeszcze film i możemy iść spać.

15.08.2012 (sobota)

Budzę się w nocy bo mi bardzo gorąco. Klimatyzacja się wyłączyła... trzeba ją załączyć, uff
od razu po stokroć lepiej. Nie wiem która godzina, bo oczywiście mamy pokój bez okna.

Wstajemy o 8:30 i od razu idziemy do pobliskiego biura firmy Lite Shipping. Bilety są po
200 peso. Cztery razy tańsze niż te wczorajsze. Pytamy czy mogą nam go odwołać. Mówią, ze nie,
bo statek jest duży i takie fale to nie przeszkoda. No nic zobaczymy wieczorem jak przyjdziemy do
portu.

Na śniadanie zjadamy wczorajsze owoce i bułeczki i idziemy do centrum, gdzie ma być
poczta aby wysłać kartki pocztowe do Polski. Następnie szukamy postoju jepnneyów aby udać się
do pobliskiego Baclayan. Chodzimy dookoła, a ten postój 100 metrów od naszego hoteliku. 

Jedziemy około  kwadransa.  Zwiedzamy w Baclayon (jeden z najstarszych na Filipinach,
wybudowany  w  1956  prze  hiszpańskich  Jezuitów)  kościół  z  muzeum,  w  którym  jest  wielki
śpiewnik  z  nutami.  Ślepy  by  przeczytał.  Kościół  stary,  a  ściany  pokrywają  zielone  mchy.
Zaglądamy na tutejsze molo i domki kolonialne. Jest też market pełen warzyw i owoców, a także
suszonych  ryb.  Ta  część  marketu  oczywiście  śmierdzi.  Z  przydrożnego  stoiska  próbujemy
chrupiącego  kurczaka.  Pyszny  i  tani  jak  barszcz.  Oczywiście  znowu  wszędzie  obijający  się
mężczyźni, a to siedzą na krawężnikach pijąc kawę, albo ucinają sobie rozmowy stojąc przy swoich
skuterkach. Dzieci w pobliskiej szkole, przerwę umilają sobie siedząc na drzewach znajdujących się
przed szkołą

Wychodzimy na drogę i  akurat  jedzie  jeepney do Tagbilaranu.  Wracamy.  Dzisiaj  słońce
takie, że czas się gdzieś schłodzić. Postanawiamy iść do Jollibee, coś zjeść. Obsługa w tym miejscu



jest śmieszna. Po kilku pobytach w tej restauracji, znamy już na pamięć tekst pań za ladą: Goood
afternoooon, welcome to Jollibee, what can I serv for you meeem/siiiir. Wszystko oczywiście jest
przeciągane. I tak samo wygląda to w każdym Jollibee. Zjadamy szybki lunch – Paweł spaghetti, a
ja    wieprzowinę z grzybami i ryżem. Potem obowiązkowo lody, które mają tu super smaczną
czekoladową polewę.

Wydaje mi się że Tagbilaran to miejsce szpitali  i  tysiąca aptek.  Co chwilę ktoś idzie w
białym szpitalnym uniformie. Przez centralną drogę miasta ciągną się daszki nad chodnikami. Fajna
to sprawa zwłaszcza gdy pada. Można dalej się przemieszczać nie będąc zmoczonym przez deszcz.
Wszędzie,  czy  to  w  hotelu  czy  w  centrum handlowym soti  ochrona  z  bronią  i  otwiera  drzwi
wchodzącym.

Idziemy do domu handlowego po picie, a potem siadamy na piętrze przy soku mango, aby
trochę przeczekać czas pozostały do statku. Statek mamy dopiero o 20:00.

W sklepie  chciałam  zakupić  jakiś  fajny  egzotyczny  krem,  ale  wszystkie  to  mleczka  z
faktorem przeciw słońcu  i na dodatek wybielające skórę.

Wracamy do  hotelu.  Posiedzimy sobie  w  klimatyzowanym holu  na  internecie,  a  potem
wyskoczymy cosik zjeść.

Na  miejsce  kolacji  wybieramy  pobliską  „garkuchnię”.  W  owej  restauracji  potrawy  są
wystawione w garnkach. Wybiera się, co chce się jeść i panie nakładają niewielkie porcje. Dzięki
temu można spróbować wielu ciekawych rzeczy. Talerzyk z potrawą to koszt od 0,5 groszy do 1,5
złotego. Zamawiamy ładnie wyglądającą zupkę z warzyw i mięsa oraz ryż a do tego babus w sosie.
Makaron  w  sosie  sojowym  z  warzywami,  zielone  warzywka  z  okrą.  Wszystko  jak  zwykle
przepyszne. 

Jak tak zajadamy się kolacją, orientuję się że jedna z młodych dziewczyn z kuchni przez
kratki oddzielające restaurację od ulicy robi nam zdjęcia. Gdy do niej macham, wszyscy się śmieją,
a ona ucieka. Po zjedzeniu kolacji pakuję się na tyły kuchni, gdzie owa „fotografka” się ukryła.
Wszyscy dookoła się śmieją, a ja chcę z nią mieć zdjęcie. Dziewczyna wlazła... pod półkę. Robimy
sobie w końcu zdjęcie, a ja przy okazji mogę zobaczyć jak wygląda zaplecze takiej  kuchni.  W
spartańskich warunkach na małych kuchenkach w wokach powstają kolejne potrawy. BHP miałoby
co tu robić.

Zbieramy bagaże  z  hotelu  i  kolejny raz  tricyklem jedziemy do portu.  Stoją  statki,  więc
chyba coś dzisiaj pływa. Nocleg zarezerwowany mailem, więc mają nas oczekiwać.

W porcie dokonujemy opłaty portowej 11,25 peso, bagaż zostaje prześwietlony i możemy
wsiadać. Przy wejściu można się zapoznać z wizerunkami poszukiwanych bandytów. Cała tablica
jest nimi wytapetowana. Głównie to osoby z wyspy Mindanao, na którą raczej się nie jeździ bo
można zostać porwanym.

Statek rzeczywiście jest wielki. Najniższy pokład zajmują towary, samochody, ciężarówki.
Kolejne dwa pokłady zajmują pasażerowie ze swoimi tobołkami.  Ciekawe, bo są to dwa piętra
samych  łóżek  piętrowych.  My kupiliśmy klasę  ekonomiczną  za  200  peso,  co  okazuje  się  być
plastikowymi siedziskami rozlokowanymi wokół pokładu przy barierach. Takich miejsc jest 50, a
leżących setki. Hmm... w zasadzie owe łóżka były tylko 4 złote droższe od klasy ekonomicznej. Ale
po co kupować skoro statek ma płynąć 2 godziny. Siedzę przez godzinę zanim odpływamy i już
powoli tyłek mnie boli od tych siedzeń. Ciekawe bo praktycznie nikt z klasy ekonomicznej nie
korzysta. O 20 trapy prowadzące na statek zostają wciągnięte, liny rzucone, możemy odpływać.

Na pokładzie prawie wszystko zajęte, większość ludzi ze swoimi tobołkami układa się do
snu. Tobołki to niezły przegląd. Jada w pudłach np. monitor do komputera, inny wiezie całe worki
suszonego jedzenia. 

Czas  leci,  mija  22:00  ale  lądu  na  horyzoncie  nie  widać.  Ciemno,  żadnego  światełka.
Zaczyna coraz bardziej  wiać, więc opuszczamy klasę ekonomiczną i chowamy się na jednym z
wolnych łóżek. Koło 23 widać dopiero światełka.  Dopływamy ostatecznie o 23:30.  Najpierw z
najniższego pokładu wyjeżdżają samochody z towarem i... trumna obłożona wiązankami kwiatów.

Łapiemy tricykla i jedziemy do resortu Kiwi. A tu lipa. Nikt na nas nie czeka. Jest chicho,
ciemno...  próbujemy gdzieś  pukać,  ale  nikt  nam nie  otwiera.  Kierowca  tricykla  zabiera  nas  z



powrotem do Lareny do taniego hoteliku. Jest tu nawet wi-fi. Otwieramy pocztę i okazuje się, że
dziady w Kiwi o 18:00 napisały do nas maila, że mają pełno i mamy sobie coś znaleźć innego.
Szkoda, że napisali jak byliśmy w drodze na statek...

o 1 w nocy padam z nóg, dobrze że działa tutaj klimatyzacja...

16.08.2012 (czwartek)

Śpimy długo, bo prawie do 10:00. Potem czas na śniadanie i lokalna garkuchnia. Śniadanie
filipińskie: ryż, gęsta zupa, fasolka, jajka, makaron i dwie cole, a wszystko to za około 7 polskich
złotych.

Obmyślamy plan co  tu  dalej  robić.  Postanawiamy zadzwonić  do Royal  Cliff  po drugiej
stronie wyspy. Domki wolne są, przytrzymają dla nas jeden.

Idziemy  do  centrum  Lareny  aby  złapać  jakiś  transport.  Okazuje  się,  że  jeepneye  tu
praktycznie nie kursują. Transport opiera się głównie na tricyklach. Siquijor to niewielka urokliwa
wysepka. Siquijor jest niedużą, spokojną wyspą z niezłymi plażami wokół górzystego interioru i
relaksacyjną atmosferą. Droga prowadząca wokół wyspy ma 75km długości i aż się prosi, by ją
pokonać na  wynajętym skuterze.  Poza  plażami i  uroczymi wioskami  można tu  jeszcze  znaleźć
jaskinie  i  kilka  wodospadów.  Na  wyspie  jest  sporo  miejsc,  w  których  można  wynająć  domek
bezpośrednio na plaży. Larena to miasteczko tętniące życiem bo jest tu jeden z portów przez który
ludzie dostają się na wyspę. 

Mamy tricykla, do którego ku naszemu zdumieniu wsiada jeszcze 6 osób!!! Jedzie nim 9
osób  z  kierowcą.  Aha  no  i  jeszcze  nasze  plecaki.  A tricykl  to  przecież  budka  z  motorem.
Obładowany tricykl wygląda trochę jak choinka. Ludzie nawet z boku się przyczepiają i jada np. na
błotniku. Cud, że w ogóle silnik motorka daje radę ten ciężar przewieźć.

Mijamy kolejne nieduże osady. W jednej z nich jest chyba jakieś lokalne święto, bo ludzi na
głównej  drodze  mnóstwo.  Przy drodze  stoją  szeregu  skuterów,  a  ludzie  siedzą  w  ogródkach  i
piknikują.

Docieramy do kolejnej miejscowości Siquijor (o tej samej nazwie co wyspa), tu nasz tricykl
kończy trasę i musimy przesiąść się na kolejny. Tu już jedziemy sami. Docieramy na przeciwległy
brzeg wyspy do San Juan. Kwaterujemy się w domku przy plaży. Hotelik położony jest na mały
koralowym klifie. Panie z obsługi są w tych samych kolorowych sukieneczkach.

Postanawiamy wypożyczyć skuter, aby w końcu po latach jeżdżenia po Azji, spróbować tej
przyjemności. Żadne z nas nigdy tego nie próbowało. Paweł idzie ściemniać paniom z obsługi, aby
go nauczyły jeździć, bo on to tylko jeździł takim elektrycznym. Hehe potem słyszę, że Paweł gdzieś
znikł.  Sam  pojechał  zatankować  paliwo.  Po  odpoczynku  postanawiamy  przejechać  się  trochę
skuterem po okolicy.  Dobrze,  że  tu  ruch mały.  Głównie  skutery i  praktycznie  nic  innego.  Nie
mówiąc już o rewelacyjnym asfalcie na drogach.

Wzdłuż drogi  mijamy domki mieszkańców, którzy nas co chwilę  pozdrawiają.  Jedziemy
najpierw do mlecznej fabryki, ale jest zamknięta na trzy spusty. Potem śmigamy do miejscowości
Lazi, gdzie znajduje się kościół zbudowany z koralowca. Na koniec postanawiamy zatrzymać się
nad kilkustopniowym wodospadem Cambugahay i zażyć kąpieli. Rety cały czas mam wrażenie, że
jedziemy za szybko. Paweł się denerwuje że tylko 50 km/godz, a ja się boję, że zaliczymy upadek...
Przecież nigdy sami nie jeździliśmy skuterem! Jeszcze krótki przystanek po drodze przy wielkim
kilkuset-letnim drzewie i wracamy zatrzymując się przy lokalnym sklepie aby kupić colę i słynny
filipiński rum. Tym bardziej, że mamy lodówkę, można wszystko schłodzić i zrobić kostki lodu.

W wiosce zjadamy obiad z garnków: zupę z wołowiny,  ryż,  smażonego kurczaka,  białą
fasolkę w sosie i oczywiście obowiązkowo pijemy colę. Na dodatek jemy u właścicieli garkuchni.
Jeden z  pokoi  jest  zaadaptowany dla  „jedzących gości”.  Choć widać,  że  gdy nie  ma klientów,
pomieszczenie  jest  głównym  pokojem  domu.  Warunki  mieszkalne  trudne.  Rozglądam  się  aby
zobaczyć jak ludzie mieszkają. Ściany z pustaków, konstrukcja dachu drewniana i pokryta blachą, a
podłoga to beton. Bardzie to przypomina składzik niż dom. Do „pokoi” prowadzą drzwi w postaci
otworu przesłoniętego materiałową zasłonką.



Wracamy do Royal  Cliff  tuż  przed  zapadnięciem zmroku.  Właśnie  trwa odpływ morza.
Chodzimy sobie po wybrzeżu odsłoniętym przez morze. Stąpamy po koralach, pomiędzy którymi
ukryły się kolczaste jeżowce. Trzeba uważać by nie nadepnąć. O 19:00 jest już ciemno, więc nie
pozostaje nam nic innego jak wrócić do domku i wypróbować lokalny rum robiąc sobie własnego
cuba libre i obejrzeć jakiś fajny film na komputerze.

Potem idziemy spać wsłuchując się w szum pobliskich fal morza. Jutro czeka nas kolejny
dzień na wyspie i jazda na skuterze. Gekon siedzący na suficie w naszym pokoju pilnuje nas przed
owadami, bo sam je szybciej zjada. Możemy spać spokojnie, komar nas nie dosięgnie, bo szybciej
zrobi z nim porządek gekon.

17.08.2012 (piątek)

Nie ma to jak dobrze się wyspać. Budzimy się koło 9, a poszliśmy spać o 22!!! Trzeba teraz
szybko zaplanować co robimy i jechać w drogę. Okazuje się, że dostajemy inny skuter, bo tamtym
podobno złapaliśmy wczoraj gumę. Nowy jest lepszy. Łatwiej go odpalić.

Postanawiamy  pojechać  do  Siqujoru,  po  drodze  mijamy  duży  kamieniołom  wapienia.
Zatrzymujemy się przy drodze na śniadanie z garnków. Znowu smaczny makaron, rolsy z kiełbaską,
kilka innych duszonych warzyw. Czas śniadania umila nam pan śpiewający pod wiatą tego baru
karaoke. Śpiewa na całą osadę, ale śpiewa.

Nasza  trasa  z  Siqijoru  prowadzi  w  sam środek  wyspy.  Droga  dobra,  ale  bardzo  kręta.
Jedziemy coraz  wyżej  i  wyżej.  Ostatecznie  docieramy  do jaskini  Cantabon. W środku wsi  jest
„biuro”  zarządzające  jaskinią.  Należy  tutaj  wynająć  dwóch  przewodników  oraz  kaski.  Rzeczy
zbędne należy zostawić aby ich nie zmoczyć. Obok jest szkoła więc zaglądam co tam się ciekawego
dzieje.  W  jednej  z  sal  słychać  ogłuszającą  muzykę.  Dzieci  ćwiczą  jednocześnie  na  różnych
instrumentach. Łomot jest ogłuszający. 

Dwie  panie  przewodniczki  zabierają  nas  do  jaskini.  Wejście  błotniste  i  strasznie  małe!
Trzeba się nieźle złożyć aby przeleźć mały otwór, a potem pokonać kamienie. Generalnie potem
jest lepiej bo idziemy głównie trasą, którą płynie podziemna rzeka. Raz jest bardzo płytko, raz woda
głębsza. Od czasu do czasu trzeba przeciskać się przez wąskie przejście. Wszędzie aldne stalaktyty i
stalagmity. Pojawiają się biale kalcytowe nacieki w formie kapelusza grzyba. Jaskinia ma około 800
metrów długości. Na jej końcu jest wąski i niski tunel zakończony basenem o krystalicznej wodzie,
z kalcytowymi naciekami. 

Dobrze,  że  mamy kaski  na  głowie,  bo  co  chwilę  w coś  przywalamy.  Pawła  klapki  nie
wytrzymują i się w końcu rozwalają a mówiłam, żeby wziął sandały. W drodze powrotnej nie mogę
pokonać jednego z przejść i muszę zjechać w dół do wody. Zamaczam się aż po pachy w lodowatej
wodzie. Dobrze, że przed wejściem do jaskini, zdjęłam spodenki i mam na sobie strój kąpielowy.
Ogólnie  to  jestem brudna  i  mokra.  W przeciwieństwie  do  przewodniczek,  które  pomykają  po
kamieniach jaskini niczym gazele.

Po dwóch godzinach jesteśmy z powrotem.  Najpierw przy drodze  musimy się  obmyć z
błota.  Panie przewodniczki mają w pobliżu zamontowany szlauf ogrodowy i można się domyć.
Przebieramy się w biurze jaskini, a mokre ubrania chowamy do plecaczka.

Wsiadamy  na  skuter  i  jedziemy  przez  góry  w  środku  wyspy.  Góry  to  może  za  dużo
powiedziane, bo najwyższy szczyt ma 517m npm, ale na takiej wyspie to niczym porządne pasmo
górskie. Krajobrazy są cudne – palmy a w dali morze. Mijamy kolejne osady przycupnięte przy
drodze. Ja co chwilę sieję panikę, zwłaszcza na zakrętach, aby Paweł czasem nas nie wywrócił na
tym skuterze. Wpadamy przy okazji do jednego z tzw. sanktuariów motyli. Mieszkańcy mają tutaj
specjalne  „pomieszczenia”  w  ogrodzie  zrobione  z  siatki  wewnątrz  której  jest  świat  roślin  i
egzotycznych motyli. 

Na swojej  trasie  trafiamy do miejscowości  Maria.  W centrum osady zjadamy garnkowy
obiad: makaron z warzywami i mięsem, cudne zupy warzywno-mięsne z ryżem i makaronem, biała
fasolkę w sosie i sałatkę z dość gorzkich warzyw. To ostatnie nam nie smakuje.



Po obiedzie czas śmigać do San Juan, bo coraz bliżej godziny 18 a więc mało czasu do
zachodu słońca. Potem zalegają egipskie ciemności i nic nie widać. Dojeżdżamy chwilę po 18:00
zmierzch już zapada, ale zdążyliśmy dojechać. Za pół godziny będzie już czarna noc.

O 21:30 idziemy do lokalnej restauracji Czar (Sizar), gdzie jak nam powiedziano w naszym
hoteliku odbywa się dzisiaj zabawa na żywo. Zabieramy latarkę, bo nie ma żadnej latarni i idziemy.
Świecimy latarką na wszystkie strony, bo w ciemności jadą skutery i mogą nas nie widzieć. Całe
towarzystwo zmierza na koncert. Wstęp całe 10 peso czyli 80 groszy. Cudnie. Przed ogrodzeniem
mnóstwo skuterów. W środku zabawa idzie pełną parą. W najlepsze leje się tutejszy rum i brendy,
popijane wodą. Lód dostaje się w pojemnikach zrobionych z przeciętych plastikowych butelek.
Przy barze sporo ludzi się kręci zamawiając, a to alkohol, a to dostawę lodu. Nawet jest specjalne
piwo w małych butelkach, które kupuje się po 6 sztuk i otrzymuje się je w... wiadrze. A to mają
ciekawy pomysł.

Na  placu  pod  palmami  jest  scena,  na  której  śpiewa  zespół.  I  śpiewa  całkiem  nieźle,
światowe szlagiery. Są i kolorowe światła. Koncert pełną gębą. Plac przed sceną zajmują tańczący,
a dookoła ludzie przy stoliczkach piją alkohol. Co ciekawe, każdy za opłatą wypożycza stolik i
odpowiednia  ilość  krzeseł.  Pod  wiatą  znajduje  się  cała  sterta  plastikowym  krzesel  i  stołów.
Zawiaduje tym jeden gość i za opłatą50 peso (4zł) je wydaje. Wypożyczający bierze swój zestaw i
ustawia stół z krzesłami gdzie chce.

Pijemy sobie piwo i soki z mango siedząc niedaleko baru.  Nasze „szejki” z mango smakują
niczym lody, tak są zmrożone. Obsługa za barem podwaja się, bo coraz więcej klientów i muszą
uwijać się niczym w ukropie. Przeważają na koncercie mężczyźni, ubrani dość podobnie: t-shirt,
szorty w kratkę i klapki. Dziewczyny mają krótkie spodenki. Jedna starsza para siedząca przy barze
sączy wino. Reszta pije rum, piwo i brendy. Sąsiedzi ze stolika obok częstują Pawła. Heh jesteśmy
jedynymi obcokrajowcami. Powoli wszystkie  plastikowe siedziska i stoly się kończą. Chyba jest tu
kilkaset  osób.  Co  to  cała  wyspa  się  tu  zjechała?  Jak  oni  potem zamierzają  wrócić  na  swoich
skuterach po wypiciu hektolitrów mocnego alkoholu?

Po  pewnym  czasie  czarne  niebo  zaczynają  przecinać  kolorowe  błyskawice.  Stoimy
oglądając koncert i wrażenia jedyne w swoim rodzaju. Kolorowe światła sceny, palmy dookoła i te
błyskawice.  Mega  koncert.  Nie  doświadczyłam nigdy takich  „efektów” specjalnych.  Błyskawic
coraz  więcej  i  jakoś  wiatr  coraz  bardziej  dmucha.  Nie  zwiastuje  to  niczego  dobrego  więc
postanawiamy wracać  do  naszej  hotelowej  chatki.  Gdy idziemy drogą  grzmi  już  nie  na  żarty.
Oświetlamy sobie drogę latarką.  Skąd tu się  wzięło tyle  krabów??? trzeba uważać aby ich nie
zdeptać. Co chwilę jedzie jeszcze jakiś skuter na tę szaloną imprezę pod palmami. Gdy błyska to
robi się jasno jak za dnia. Ale jest niesamowicie. Gdy docieramy do chatki to 10 minut później
rozpętuje się wielka burza. Już nie tylko grzmi, wali piorunami, ale i również leje. No i na dodatek
nagle nie ma prądu. Zalegają totalne egipskie ciemności. Teraz zastanawiamy się co dzieje się na
owym koncercie.  Gdzie  ci  wszyscy ludzie  się  schowali  przed  deszczem?  Zresztą  i  tak  koniec
imprezy, bo nie ma prądu... 

Nawet po paru minutach mój wzrok nie przyzwyczaja się do tych ciemności. Nie widać nic.
Czas w takim razie iść spać. 

18.08.2012 (sobota)

Awaria prądu była znacząca, bo zasilanie wróciło dopiero o 7:30 i w końcu w pokoju zaczął
działać wiatraczek. Po tropikalnej ulewie nie ma śladu. Słońce w pełni. Obsługa Royal Cliff od
samego rana sprząta obejście usuwając liście, śmieci, które naniosła wczorajsza burza.

Wsiadamy na nasz skuter i jedziemy przed siebie. Postanawiamy udać się najpierw na drugi
koniec San Juan i zobaczyć jak wygląda tam guesthouse JJ Backpackers. Całkiem fajne miejsce.
Ceny mają tu zdecydowanie niższe niż w naszym, więc skusimy się na to aby tutaj zjeść śniadanie.
Plażę  mają tutaj  zdecydowanie  gorszą niż  pod naszymi  chatkami.  Trafiamy jeszcze  na  lokalny
cmentarz. Ot i dziwowisko. Groby budowane są jeden na drugim. Nie wkopują ludzi w ziemię, bo



tu wszystko jest  na poziomie morza,  a więc bardzo mokro.  Przy drodze cmentarz składa się z
grobów budowanych po kilka sztuk piętrowo po 3-4. 

Później Paweł zostawia mnie na jednej z plaż, a sam jedzie do naszej chatki po laptopa, bo
będzie można później się gdzieś podłączyć. Ja czas umilam sobie robieniem zdjęć dziewczynce,
która zajrzała na plażę, palmom, pływającym kokosom, rybakom.

Gdy Paweł wraca jedziemy dalej  do Pamilon Beach. Biała piaszczysta plaża z palmami,
kolorowymi  łódkami.  Cała  plaża  jest  nasza.  Nawet  kokosa  znajdujemy,  do  którego  po  wielu
wysiłkach udaje nam się dostać i wypić mleko kokosowe. Ależ dzisiaj jest gorąco i słońce pali. Na
błękitnym niebie tylko pojedyncze chmury. Od czasu do czasu w oddali przepływa jakaś łódka z
rybakami. Cudna jest ta wyspa Siqijor. W sam raz na to aby właśnie objechać ją na skuterze. Dzisiaj
już tak Pawła ni strofuję. Mniej się tej jazdy boję. Nawet jadąc w jednej ręce mam kamerę, a w
drugiej aparat fotograficzny. 

Wszędzie przy drodze można kupić świeżo złowione ryby. Tylko nie ma ich gdzie za bardzo
zjeść. Musiałby nam je ktoś przyrządzić. Pozostaje nam je oglądać. A niektóre to mają kolory tęczy.
Mieszkańcy często przy drodze suszą kukurydzę, drewno, albo łupiny kokosów.

Trochę nas słońce na plaży przypiekło. Zwłaszcza Pawła. Czas więc wsiadać na skuter i
jechać  dalej.  Jedziemy do Siqijoru – miasteczka.  Zaczynamy od obiadu w Samyz Restaurant, bo
mają tu darmowy internet. Jemy smaczną wołowinę z ryżem.

Co  jakiś  czas  trzeba  zatankować  nasz  skuter.  Zatrzymujemy  się  więc  u  mieszkańców
sprzedających paliwo. Przed domem mają wystawione stoiska z butelkami najczęściej po coca-coli,
w  których znajduje się zielone lub czerwone paliwo. Jaka różnica jest, to nie wiem.

 Z tarasu na piętrze na którym siedzimy oglądam sobie główną drogę miejscowości. Od
czasu do czasu idzie jakiś „białas” z Filipinką. Najczęściej duuużo starszy. Nawet tutaj w restauracji
siedzi taka para. Jak te Filipinki mogą zadawać się z tymi starymi facetami.

Po spacerku miasteczkiem, wracamy do San Juan. Zamawiamy jeszcze na rano tricykla, aby
odwiózł nas do Siqijoru do portu, bo płyniemy jutro na kolejną wyspę – Negros. Później siedzimy
przy  plaży  patrząc  na  zachodzące  słońce  i  zaczynający  się  kolejny  odpływ  morza.  Czas  na
wieczorne cuba libre. Jutro już nie będzie lodówki, aby zmrozić wodę w kostki i robić zimne cuba
libre.

19.08.2012 (niedziela)

Pobudka o 6:30. O 7 tricykl czekał przed Royal Cliff. Jedziemy przez senne jeszcze osady
wyspy. W Siqijorze okazuje się, że jest wcześniejsza łódź na Negros. Nie o 9 a o 8. Super kupujemy
bilety i za chwilę odpłyniemy. Będziemy w Dumaguete szybciej.  Łódka nie jest duża, z płozami
jak  katamaran.  Ma  płynąc  godzinę  i  5  minut.  Szybko  wypełnia  się  podróżnymi.  Ciut  po  8
wypływamy. I od razu wszyscy zapadają w sen. Trochę buja, więc chyba kołysze ludzi do snu. W
oddali widać zbliżającą się wyspę Negros. Po godzinie  dopływamy do Dumaguete i na przystani
łapiemy tricykla i jedziemy do Vintage Inn w centrum miasta przy głównym markecie. Niestety
okazuje się, że wolnych miejsc nie ma i mamy przyjść koło południa, jak się ludzie wymeldują.

Negros − filipińska wyspa w środkowej części kraju.  Położona między wyspą Panay na
północnym zachodzie, a Cebu na wschodzie. Oblewana przez Morze Sulu południowym zachodzie,
Morze Bohol na południowym wschodzie i Morze Wisayan na północy. Powierzchnia 13,3 tys. km²,
aktywna sejsmicznie, kilka czynnych wulkanów, najwyższy Canlaon 2435 m n.p.m. Ok. 4,2 miliona
mieszkańców.  Klimat  równikowy  wilgotny.  Rozwinięte  rolnictwo,  dzięki  żyznym  glebom
wulkanicznym. Uprawia się kukurydzę, ryż, trzcinę cukrową, palmę kokosową. Rozwinięte także
rybołówstwo i górnictwo. Wydobywa się węgiel brunatny i rudy miedzi. Głównym miastem jest
Bacolod. Występuje tu wiele zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt, np. makak jawajski,
krokodyle, jelenie i dziki. Żyją w wilgotnym lesie równikowym, stale zmniejszającym się.

3  listopada  1898  na  Negros  wybuchła  rewolta  przeciwko  panowaniu  hiszpańskiemu.  6
listopada oddziały hiszpańskie skapitulowały i rebelianci przejęli władzę nad wyspą. 27 listopada
Negros zostało ogłoszone republiką. 30 kwietnia 1899 podpisano układ stowarzyszeniowy z USA.



W 1901 Negros, podobnie jak całe Filipiny, stało się kolonią amerykańską.
Dumaguete – miasto na Filipinach, na południowo-wschodnim wybrzeżu wyspy Negros,

nad Morzem Mindanao. Jest to ośrodek administracyjny prowincji Negros Oriental. Liczy ok. 102
tys.  mieszkańców.  Miasto  jest  portem  dla  eksportu  cukru  oraz  kopry.  Rozwinięty  przemysł
rzemieślniczy (produkcja mat oraz naczyń), dwa uniwersytety (założone w 1901 i 1949). Ośrodek
turystyczny, świetne warunki do nurkowania.

Zostawiamy bagaże przy recepcji i idziemy zobaczyć centrum z wieżą zegarową i katedrą.
Właśnie kończy się niedzielna msza, a zaraz ma się zacząć następna. Poóźniona jest o pół godziny,
bo chyba była jakaś większa uroczystość z biskupem. Ludzie rzucają się po jego błogosławieństwo.
Ludzi w kościele więcej niż w czasie polskiej pasterki. 

W kościele kilkanaście drzwi otwartych na oścież, bo panuje straszna duchota wewnątrz.
Większość używa wachlarzy aby trochę się schłodzić. Kolejna msza trwa niespełna godzinę, cała
prowadzona po angielsku, tylko kazanie pół na pół. Trochę po angielsku trochę po tutejszemu.

Po mszy idziemy do Jollibee na spaghetti i trochę się ochłodzić w klimatyzacji. Poza tym
musimy przeczekać  do  12,  aby zakwaterować  się  w  hoteliku.  Mimo  że  jest  11  to  w  Jollibee
wszystko pozajmowane praktycznie i ludzie w najlepsze się stołują.

Gdy docieramy do hoteliku, otrzymujemy pokój. Wchodzimy, a tam zamiast klimatyzatora,
dziura i dostawiona drabina. Okazuje się, że naprawiają. W ciągu godziny ma być gotowe. Przed 13
chcemy wyjść  ale  okazuje  się,  że  jest  oberwanie  chmury.  Nie  ma  to  jak  pokój  bez  okna.  Nie
wiadomo co się za nim dzieje, ani nie można określić pory dnia. Przeczekujemy największy deszcz
i potem jednak wybywamy w poszukiwaniu hali, gdzie odbywają się tradycyjne niedzielne walki
kogutów.  Tricyklem jedziemy pod  wskazaną  arenę.  Dobrze  trafiamy,  bo  już  sprzedają  bilety  i
wpuszczają.  Otrzymujemy  miejsca  przy  samym  ringu.  Jeszcze  jemy  jedzonko  ze  stoiska,  ale
wieprzowinę, bo jakoś w tym miejscu jedzenie kurczaka było  by trochę barbarzyńskie. Na widowni
sami mężczyźni. Kobiet brak. Z każdą chwilą przybywa widzów.  Miejsce ma wymowną nazwę:
"COCKPIT". Jest 14:00 show się rozpoczyna. 

Nie wiedzieliśmy wcześniej jak taka walka się odbywa, na szczęście po kilkunastu minutach
nasze wątpliwości zostały rozwiane.

Otóż  przed  walką  właściciele  kogutów  wchodzą  ze  swoimi  pupilami  na  ring.  Dumnie
pokazują zawodników. Następuje pierwsza konfrontacja zawodników. Koguty przedstawia się sobie
nawzajem,   zaczynają  się  wtedy  denerwować  i  wstępnie  podskubywać.  Podczas  wstępnej
prezentacji  kogutów  zaczyna  się  najciekawsza  i  zdecydowanie  najdłuższa  część  walki,  czyli
zakłady.  Okazało się,  że  tutaj  zakłady odbywają się  bez pośrednictwa bukmachera,  a widzowie
zakładają  się  bezpośrednio.  Proceder  trwa kilka  minut  podczas  których widzowie  nawołują  się
nawzajem, łapią kontakt wzrokowy (nawet z kimś z drugiego końca sali) i pokazują na palcach o
jaką  kwotę  się  zakładają.  Pomimo  tego,  że  kontrakt  zawarty  jest  jedynie  za  pośrednictwem
kiwnięcia  głową,  nie  spotkaliśmy się  z  żadnymi  problemami,  że  ktoś  kogoś nie  zrozumiał  itp.
Podczas  zakładów na  sali  panuje  wielki  wrzask,  już  mało  kto  zerka  na  prezentowane  koguty,
wszyscy machają rękami  i  szukają  wzrokiem kogoś z  kim mogliby zrobić  zakład.  W pewnym
momencie zaczyna się właściwa walka, nie ma tu jakichś szczególnych reguł, że zakłady muszą się

zakończyć przed jej rozpoczęciem. Często na początku walki koguty nie są sobą zainteresowane.
Kilkanaście sekund i  już przegrany leży na klepisku i  się nie  podnosi.  Podczas walki na ringu
pozostaje tylko sekundant. Jak jeden kogut przyciśnie do podłogi drugiego, bierze obu za grzbiety,
zbliża  dziobami  do  siebie  żeby  zobaczyć,  czy  oba  wykazują  chęć  walki  i  stawia  jeszcze  raz

naprzeciwko. Często pomimo chęci walki ten słabszy nie mógł się utrzymać na nogach...Ale jak już
zacznie się jatka, to nie na żarty. Niektóre walki trwały po 2 minuty, ale czasami były krótsze, niż

walka Andrzeja Gołoty... Szczerze mówiąc często mieliśmy pewne obawy, czy przegrany kogut
stanie  jeszcze kiedyś  do jakiejś  walki.  Raczej  skłanialiśmy się  ku opcji  że  wyląduje w rosole.
Często bowiem przegrany kogut zabierany z ringu tryskał krwią na wszystkie strony. Wygranemu

kogutowi  też  nieraz  się  mocno  dostało... Po  walce  następował  czas  na  wypłatę  wygranych.



Widzowie wypłacali sobie kwoty o które się założyli. W przypadku gdy siedzieli daleko od siebie
robili  z  banknotów  kulkę  papieru  i  rzucali  do  siebie.  Bardzo  często  kwoty  jakie  widzieliśmy
wędrujące z ręki  do ręki grubo przewyższały nasz dzienny budżet  jaki mamy podczas naszego
wyjazdu... A kwoty w zwitkach banknotów jakie były trzymane przez niektórych graczy na pewno
przewyższały budżet całej naszej wyprawy.

Dookoła nas z różnych kątów dobiega pianie kogutów. Hmm połowa z nich straci tu życie.
Przenosimy się na balkon, bo w sumie stamtąd z góry lepiej widać. Pióra latają, publika szaleje – to
słychać jęki, to ochy, to buczenie. Jak mówią tutejsi mieszkańcy trwa to do 23:00. Aż nie chce
wiedzieć ile  tych walk się  w tym czasie  odbędzie i  ile  kogutów zostanie  zmasakrowanych.  Po
prawie trzech godzinach wchodzimy. Głowa mi pęka. Postanawiamy do centrum wrócić piechotą.

Trafiamy do kawiarni opisywanej w lonely planet – podobno można tu zjeść ciasteczka o
nazwie silvanas. Bierzemy po 1 maślanym. Niebo w gębie. Z  czego są zrobione, to nie jestem w
stanie wywnioskować.  Potem próbujemy jeszcze po 1 maślanym i czekoladowym, ale te pierwsze
zdecydowanie lepsze. Przynoszą je lekko zmrożone. Do tego wypijam ice coffee. I to niestety błąd.
Kilka minut po wyjściu z kawiarni muszę szukać w tempie ekspresowym toalety.  Na szczęście
zdążam.

Potem  przechadzamy  się  nadmorskim  bulwarem,  ludzi  w  to  niedzielne  popołudnie
mnóstwo. Trwa akurat odpływ morza i na odsłoniętym brzegu ludzie do wiaderek zbierają jakieś
żyjątka. Gdzieś w oddali majaczy niedaleko brzegu przechylony statek. Jakby osiadł na mieliźnie i
tak go zostawiono. Na bulwarze ludzie sprzedają wszelkie badziewia dla dzieci, lody. Są też na
placykach  zgromadzenia  ludzi.  Gość  przez  mikrofon  po  angielsku  nawija  o  obronie  wiary
katolickiej.  A przed katedrą znowu tłumy ludzi.  Ileż to tu jest  w ciągu dnia mszy świętych, że
wszyscy tak tłumnie tam zmierzają. Przed kościołem pojawiły się stoiska z watą cukrową, owocami
i jedzeniem. Im bliżej wieczoru, tym więcej ludzi na ulicach. Idziemy bulwarem do jego końca i
potem docieramy do znacznie biedniejszej dzielnicy. Domostwa zbite  desek, mnóstwo biegających
małych  dzieci.  Wracamy do  centrum do  marketu  i  tu  trafiam na  jednym ze  stoisk  na  słynne
filipińskie  halo-halo.  Ogólnie  ohyda.  Ba  dnie  kubka  jest  trochę  owoców  i  żelowych  kulek
smakowych, na to zmielony lód. Wszystko polane skondensowanym mlekiem i posypane płatkami
kukurydzianymi. Zjadamy trochę, ale tego nie da się jeść. A potem to już sprintem lecę do hotelu,
bo jak zjadłam trochę tego halo-halo z mlekiem to goni mnie do toalety. Nigdy więcej jedzenia
takiego paskudztwa.

Wieczorem po zapadnięciu zmroku wychodzę sobie jeszcze na pobliską ulice z targiem.
Duże  sklepy już  pozamykane,  ale  ulica  żyje.  Wszędzie  pojawiły  się  porozstawiane  stragany z
owocami i garnkami z jedzeniem. Smażą się też w obwoźnych stoiskach chrupiące kurczaki. Z
grilla  można  kupić  sobie  małe  rybki.  Zewsząd  ciągną  do  tych  zapachów  ludzie.  Filipińczycy
naprawdę od rana do nocy jedzą. Strasznie mięsożerny naród. Co jednak fajne, potrawy nie są ostre.

Jakiś sprzedawca owoców sprzedaje mi 1,5 kilograma mango za 25 peso!!! To raptem 2 zł.
Ma końcówkę owoców więc się ich pozbywa. Ale będziemy mieć wyżerkę.

Nawet McDonald jest czynny 24 godziny i  zapchany do ostatniego miejsca. Wracam po
Pawła,  aby  razem  się  przejść.  Szaleństwo  udziela  się  nam  bo  kupujemy  smażone  kurczaki.
Najpierw źle trafiamy bo wybieramy cos co okazuje się być kuprem kurczaka. A fuj! Potem już
szukamy piersi kurczaczych.

Miasto  powoli  zwalnia  obroty.  Tylko  jedzenie  uliczne  jeszcze  zostało,  wszystko  inne
zamyka swoje drzwi. Jeszcze kurczaków dużo, a smażą kolejne, więc chyba straganiarze ni skończą
wieczoru tak szybko...

20.08.2012 (poniedziałek)

Pobudka o 7 rano. Jak ja nie cierpię budzić się  w pokoju bez okien! A jaki miałam dzisiaj
sen. Najpierw śniło mi się, ze nocuję w piwnicy, ale to było przez chłód klimatyzacji. Obudziłam
się i przykręciłam ją. Zasnęłam, a tu śni mi się że jest ciepło, bo kąpię się w gorącym źródle. Budzę
się a tu klima nie działa.



Pół  godziny po pobudce  łapiemy tricykla  na  dworzec  autobusowy firmy Ceres.  Szybko
szukamy jakiejś  budki,  gdzie  można kupić  coś  do jedzenia  na drogę.  Trafiają  się  nam bułki  z
kiełbasą  i  wołowiną.  Pakujemy  się  do  autobusu  i  co  ciekawe  odjeżdżamy  kilka  minut  przed
planowaną godziną odjazdu. Zajadamy się bułeczkami. Nie są wcale takie złe. 

Autobus szaleje  na  prostych odcinkach dróg.  Wchodzi  w prędkość  nadświetlną.  Cud że
ejszcze trzyma się drogi. 217 kilometrów ma jechać około 6-7 godzin. Za oknem cały czas ciągną
się plantacje trzciny cukrowej z której słynie wyspa Negros. 

Co jakiś czas do autobusu wsiadają kontrolerzy, którzy sprawdzają naszego autobusowego
kontrolera. Kontroli podlegają kopie biletów które wystawił podróżnym. Bo to jest tak, że bileter w
autobusie ma plik biletów. Gdy kasuje to kasuje dwa. Jeden zostaje w pliku, a drugi wędruje do
podróżnego.  Na  takim  bilecie  jest  wydziurkowane  na  którym  kilometrze  pasażer  wsiadł,  ile
kilometrów ma jechać i sumę jaką płaci za przejazd. Kontrolerzy przeglądają więc grube pliki tych
biletów. Co jakiś czas wypytując biletera, bo chyba od czasu do czasu coś się nie chce im zgadzać.
Gdy bilety sprawdzone,  wysiadają.  Za jakiś  czas  historia  się  powtarza.  Wsiadają następni.  Nie
wiem po co co tak krótki odcinek sprawdzać, czy bilety się zgadzają. Nasz bileter dwoi się i troi w
poszukiwaniu kolejnych wsiadających, którzy wnoszą opłatę za bilet. Ma śmieszne okulary.

Za  oknem pojawiają  się  pola  ryżowe  i  bawoły  wodne.  Jest  też  i  jeden  z  najwyższych
wulkanów  wyspy Mount Cadon ok 2500 m npm. Ale niestety tonie w chmurach i  czubka nie
widać. W ogóle centrum wyspy jest górzyste. W pewnym momencie jedziemy pomiędzy pasmami
gór ciągnącymi się z północy na południe. Po drodze autobus dwa razy zatrzymuje się na dużych
dworcach. Na jednym ma być pół godzinny postój. Kiedy jemy mango kierowca woła że jedziemy.
Ledwie udaje nam się połknąć resztę owca, a już mamy wsiadać. Zamiast pół godziny jesteśmy tu
dosłownie 13 minut.

Po 6 godzinach i 15 minutach jazdy  docieramy do Bacolod. Bacolod – miasto i port na
Filipinach,  na  północno-zachodnim  wybrzeżu  wyspy  Negros,  nad  Cieśniną  Guimaras.  Jest
ośrodkiem administracyjnym prowincji Negros Occidental. Liczy 364 tys. mieszkańców (1990). W
mieście  rozwinięty  przemysł  przetwórczy  trzciny  cukrowej,  centrum  handlu  cukrem  i  ryżem,
uniwersytet (zał. w 1941). Po raz nie wiem już który korzystamy z tricykla i jedziemy do Pension
Bacolod. Szybko zostawiamy rzeczy i idziemy do centrum. Najpierw zaglądamy do miejscowego
sklepu z pamiątkami i rękodziełem. Ups trochę drogo, potem idziemy na pocztę wysłać jeszcze
pocztówki. W końcu trafiamy na eco-restaurację z tanimi sokami i „szejkami”. Można tu też zjeść
ciepły posiłek. Jednak my mamy w planie pójść do restauracji Palo Palo, gdzie samemu kupuje się
na lokalnym targu ryby, a restauracja nam je przyrządzi. Kręcimy się po okolicy w poszukiwaniu
owej restauracji. Nie ma ale targ jest. Pytamy ludzi i  w końcu ktoś nam pokazuje narożną budę bez
nazwy. To podobno jest Palo Palo. Wyskakuje obsługa restauracji i  gość idzie z nami na bazar.
Kupujemy ryby i warzywa z których ma powstać nasz obiad. Po 20 minutach obiad jest gotowy.
Najadamy się jak bąki. Co ciekawe jedyną rzeczą którą mają tu na stanie jest ryż i napoje. Resztę
trzeba zakupić ba targu. A  targ jest rzeczywiście barwny. Na stosikach wielkie kolorowe ryby, co
chwilę coś donoszą. Właśnie jedna osoba kupiła dwie skrzynie krewetek. 

Idziemy też do pobliskiego parku z wielkim stawem. Co tam jest ludu! Podobno jest jakieś
dwudniowe święto narodowe. Co by tłumaczyło pozamykane rano sklepy w Dumaguete. W parku
młodzież  ćwiczy  grupami  różne  taneczne  układy.  W  innym  miejscu  odbywa  się  próba
przedstawienia. I tak w każdym zakamarku parku. Sporo osób spaceruje lub biega wokół stawu.
Jest tak gorąco, że im się chce. Niektórzy robią dziesiątki takich okrążeń. Mamy okazję zobaczyć
dzieciaka może 3-4 latka, który tańczy jak nie jeden wieloletni tancerz hip-hopu. Normalnie czad.

Na koniec jeszcze mały wypad na lody i dzień można zakończyć. Idziemy do Pensionu małą
uliczką z licznymi chałupkami i co chwilę, ktoś się z nami wita. 



21.08.2012 (wtorek)

Pobudka  o  8.  Śniadanie  amerykańskie  na  dole  w restauracji  pensjonatu.  Jednak mi  nie
smakuje. Tosty świeże, a nie podpieczone, plaster smażonej kiełbasy i dość żywe jako sadzone. Nie
wygląda to na mój ulubiony zestaw. W telewizji pokazują że jakiś filipiński sekretarz rządu spadł
samolotem na północ od Luzonu do morza i nie żyje.

Śledzimy kolejny tajfun który przewala się  w regionie.  Nazywa się Tembin,  coś wolno
idzie, a ma również objąć za kilka dni Hong Kong.  Nie dobrze, bo my się tam wybieramy.

Po  śniadaniu  przy  głównej  drodze  polujemy  na  transport  jadący  w  kierunku  dworca
autobusowego. Machamy ręką na pierwszy nadjeżdżający jeepney i już jedziemy.  Na terminalu
sprawdzamy jak jedzie jutro autobus do Cebu. Wynajmujemy tricykla aby podjechać do miejsca
zwanego Ruinami. Jest to rzeczywiście stary budynek bez sufitu, z pięknym parkiem. Miejsce to
zostało  wybudowane  na  początku  wieku  przez  trzcinowego  barona  Don  Mariano  Ledesma
Lacson’a. Mieszkały w nim dzieci Lacsona i jego żona Maria. Przedmioty które znalazły się w
budynku pochodziły z licznych podróży ojca Marii, który był kapitanem statku i przywoził sprzęty
nawet z Europy. Jednak na początku II wojny światowej budynek został spalony przez wojska, aby
ni trafiło to w ręce Japonii po inwazji na wyspę. 

W  budynku  gra  muzyka,  a  to  Vivaldi,  a  to  Bocceli.  Fajny  klimat.  Podobno  miejsce
wykorzystywane na organizację ślubów. Jest tez placyk z minigolfem I postanawiamy spróbować
gry. Mamy do pokonania 18 dołków. Paweł wygrywa. Ale zabawa jest przednia. Potem wracamy z
powrotem na terminal, aby pojechać do miejscowości Silay. Kierowcy jeepneyów rzucili się na nas
jak hieny.  Każdy chciał  zabrać nas do swojego auta,  aby zwiększyć liczbę pasażerów.  Silay to
dawne  kolonialne  miasteczko.  Zwiedzanie  rozpoczynamy  od  polecanej  Ideal  Bakery,  gdzie
specjalnością mają być tarty jajeczne podawane z lokalną kawą. Jednak mi nie smakują. Natomiast
sam budynek wygląda na mocno podupadający. Sama kawiarnia ma dawno za sobą lata świetności.

Kolejne miejsca na trasie to budynki kolonialne z 1897 roku– m.in. Victora Gastona. Można
tu zobaczyć stare sprzęty, zdjęcia, kuchnię, jest o fortepian i milion innych bibelotów. Po drodze
oglądamy grę mieszkańców w coś co przypomina bilard, ale stół jest kwadratowy i obrotowy, no i
nie ma kul tylko coś co wygląda jak płaskie żetony.

Znowu przychodzi nam wsiąść w jeepneya i wrócić na terminal autobusowy w Bacolod.
Potem udaje nam się wsiąść w darmowy busik jadący do centrum handlowego Robinson's. Drogie
miejsce nawet jak dla nas. Na dodatek strasznie głośno, bo na środku centrum jest scena i cały czas
albo ktoś tam przemawia, albo następują przedstawienia.

Kolejnym jeepneyem wracamy pod park ze stawem. Idziemy do pobliskiego Chowkingu na
ryż z warzywami i mięsem. Już nam tak nie smakuje jak w pierwszym dniu w Manili. Zachodzimy
jeszcze do sklepu z pamiątkami, aby  kupić lakierowaną miskę zrobioną z kokosa.

22.08.2012 (środa)

Budzę się o 3 w nocy. Leje niemiłosiernie. Wstaję zobaczyć przez okno. Siła wiatru bardzo
duża. Drzewa aż się mocno uginają.

Kiedy budzę się o 8 rano, za oknem nie pada, ale bardzo szybko przemieszczają się ciemne
chmury.

Pakujemy się i idziemy na dół do restauracji na śniadanie. Po wczorajszym amerykańskim
śniadaniu wolę zjeść filipińskie, czyli ryż, wołowiną, sałatkę z duszonych warzyw. Przez naszego
internetowego voipa dzwonimy do Hong Kongu, potwierdzić nasz nocleg. Po kilku próbach udaje
się  nam dodzwonić,  ale  kobieta  coś  nam ściemnia,  że  wyjeżdżając  nie  wpłaciliśmy depozytu.
Owszem, najpierw chciała a potem zrezygnowała. Sprawdzamy na portalach z zakwaterowaniem
ale znowu wszystko wykupione. Zostały tylko drogie noclegi. No nic spróbujemy jeszcze do niej
zadzwonić z Cebu.



Wsiadamy do jeepneya i jedziemy na ten sam terminal co wczoraj. Autobus do Cebu już
stoi.  Wybieramy sobie miejsca na samym przedzie autobusu,  aby dobrze  widzieć drogę.  Lubie
filipińskie  autobusy  dalekobieżne.  Są  naprawdę  wygodne  i  dobrze  wyposażone.  Nawet  długa
podróż nie jest taka zła. Na przedzie autobusu lepsze widoki i nie trzęsie tak jak na tyłach.

Odjeżdżamy  z  Bacolod.  Dalej  ciągną  się  plantacje  trzciny  cukrowej.  Droga  dziwna,
betonowa. Co jakiś czas mijamy roboty drogowe, gdzie robotnicy leją nowy beton na drogę. Cały
czas przez autobus przewijają się nowi podróżni. Coś za często ten autobus się zatrzymuje. Część
osób tylko przekazuje do autobusu pakunek.  W pewnym momencie to ciągłe zatrzymywanie się
autobusu robi się denerwujące. Co 50 metrów się zatrzymuje, jak ktoś na drodze zamacha. 

Coś się znowu chmurzy i po paru minutach pada. Od razu w autobusie robi się przyjemniej,
bo niestety autobus nie ma klimatyzacji, a siedzenia ze skaju, więc się do tego przyklejam.

Przez  całą  drogę  robię  zdjęcia  obładowanym  ciężarówkom lub  tricyklom,  gdzie  ludzie
siedzą na  „masce” przyczepki i kurczowo trzymają się aby nie spaść. Tricyklem można przewieźć
wszystko – jadą nim świnki, ale i cały obwoźny sklep wyglądający niczym choinka, bo tak jest
obwieszony dobrami na sprzedaż. 

Znowu w autobusie ta sama zabawa z kontrolerami. Już sama nie wiem która to zmiana
wsiada aby sprawdzić naszego biletera. 

Po 4 godzinach jazdy docieramy na  dworzec w San Juan po przeciwnej  stronie  wyspy.
Trzeba było objeżdżać wybrzeżem, bo przez góry nie prowadzi żadna droga. Na dworcu mamy 15
minutową  przerwę,  aby coś  zjeść.  Pędzimy do  lokalnych  garnków na  obiad.  Paweł  je  zupę  z
kurczakiem. Ptem czas na makaron, duszone bakłażaniki.  Powrót do autokaru i  jedziemy przez
centrum San Juan na przystań statków. Autobus zatrzymuje się przy budce z biletami. Paweł biegnie
je  zakupić,  a  mnie  w  tym  czasie  napada  kilku  sprzedawców  orzeszków,  wody  i  innego
przekąskowego jedzenia. Filipińczycy stanowczo za dużo jedzą. Dlaczego więc nie są grubi???

Potem jeszcze  odwiedzamy okienko  opłaty portowej  i  autobusem wjeżdżamy na  statek,
gdzie autobusy, ciężarówki ustawiane są ciasno jeden obok drugiego. Szukamy naszych miejsce na
pokładzie klasy ekonomicznej. Niżej cały pokład to łóżka, a my jak zwykle twarde siedziska. No
ale dzisiaj mamy płynąć 1,5 godziny. Obok nas przy barierce dwóch Filipińczyków ustawiło 20
bambusowych  koszyków z  których  wystają  ogony kogutów.  Ciekawe...  chyba  jadą  dopiero  na
walkę. Każdy kogut jedzie w osobnym koszyku. Co jakiś czas słychać gdakanie. Odpływamy około
15:30. Po kilkunastu minutach na pokładzie pojawia się cały sztab bileterów. Idą rzędami, chyba by
nikt im nie umknął. Na Negros mają na punkcie sprawdzania biletów niezłego hopla. Liczą potem
wszystkie  karteczki  z  kopiami  biletów  i  chyba  coś  im  się  nie  zgadza.  Wracają  i  część  osób
sprawdzają raz jeszcze. O właśnie zapiał jeden z kogutów. Koncert kogutów trwa w najlepsze do
końca rejsu. Do tego stopnia pieją, że aż ich właściciel zagląda do koszyków.

Po  17  dobijamy  na  wyspę  Cebu.  Najpierw  z  ładowni  wyjeżdża  ciężarówka,  pełna
kwiczących świń. Kwiczą jeszcze bardziej gdy ciężarówka podskakuje na wybojach. Znowu jedzie
jedzonko. Na całych Filipinach można znaleźć śmieszne reklamy jedzenia. A to uciekający przed
tasakiem kurczak, a to świnka.

W końcu wyjeżdża nasz autobus. Wsiadają do niego wszyscy pasażerowie i możemy mknąć
teraz górzystą częścią wyspy Cebu.  Cebu – wyspa w środkowej części Filipin pomiędzy cieśninami
Cebu  i  Tañon;  otoczona  167  mniejszymi  wysepkami.  Długość  217  km,  szerokość  do  32  km;
powierzchnia 4422 km², 3 miliony mieszkańców (najgęściej zaludniona wyspa Filipin).

Powierzchnia  górzysta,  z  kilkoma  szczytami  ponad  700  m  n.p.m.  (najwyższy  1073  m
n.p.m.), na wybrzeżu wąskie, żyzne niziny z uprawą kukurydzy, tytoniu, trzciny cukrowej, bawełny,
palmy  kokosowej.  Wydobycie  węgla  brunatnego  i  rud  miedzi,  złota  i  srebra;  przemysł
włókienniczy,  spożywczy  (rafinacja  cukru),  rybołówstwo.  Pojawiło  się  więcej  miejscowości,
zniknęły plantacje trzciny cukrowej. Nawet tricykle mają światła!!!  czego do tej  pory nie było.
Niektóre to mają światła ze wszystkich stron i wyglądają niczym kosmiczne pojazdy. Droga mi się
już cos dłuży i głowa mi pęka. Wjeżdżamy do wielkich miast przez Cebu City. Autobus wlecze się
w korkach. Już mi się nie podoba. 

Nareszcie  docieramy do miasta  Cebu.  Cebu City –  miasto  na  Filipinach na  wschodnim



wybrzeżu wyspy Cebu. Ośrodek administracyjny prowincji Cebu.

Ludność:  811 tys.  mieszkańców (2008) – czwarte  co do wielkości  miasto kraju.  Obszar
metropolitarny Cebu (zwany Metro Cebu) obejmujący m.in. miasta: Cebu, Talisay, Consolacion,
Mandaue, Lapu-Lapu jest drugim co do wielkości na Filipinach po Metro Manila.

Ośrodek przemysłu spożywczego, petrochemicznego, włókienniczego, drzewnego. Główny
port morski wyspy, obsługuje wywóz manili, kopry, drewna i oleju kokosowego. Światowe centrum
produkcji mebli rattanowych.

W mieście funkcjonuje 5 wyższych uczelni, najstarszą z nich jest założony przez Jezuitów w
1595 roku katolicki uniwersytet University of San Carlos.
Historia[edytuj]

7  kwietnia  1521  roku  przybył  tu  Ferdynand  Magellan  ze  swoją  wyprawą;  w  miejscu
lądowania ustawił krzyż, który przetrwał do dziś i znajduje się w małej kapliczce na ulicy noszącej
dziś  imię  Magellana;  zginął  27  kwietnia  1521 na  pobliskiej  wysepce  Mactan.  Osadę udało  się
założyć Hiszpanom w 1565 roku, nazwano ją San Miguel to Villa del Santissimo Nombre de Jesus;
w tymże roku ufundowano pierwszą świątynię katolicką, Basilica Minore del Santo Niño; w 1571
roku miasto przemianowano na Cebu. 

Wysiadamy z autobusu, gdy okazuje się, że jesteśmy  niedaleko miejsca w którym mamy
nocować.  Łapiemy  więc  taksówkę,  która  nas  podwozi  do  hoteliku  w  5  minut.  Mają  naszą
wcześniejszą  telefoniczną  rezerwację.  Dostajemy  fajny  pokój  z  klimatyzacją  i  dostępem  do
internetu. Super, nie wiedzieliśmy że będzie tu internet. Próbujemy więc dzwonić do Hong Kongu,
aby raz jeszcze pogadać w sprawie pokoju. Nie da się jednak zrealizować połączenia. Idziemy więc
do pobliskiej kafejki. Kobieta mówi, że zostawi nam jednak pokój, a jak o 3 rano dotrzemy to
mamy wejść cicho do kwatery,  drzwi będą otwarte.  No dobra przyjdziemy to się okaże czy to
prawda.

Jak  to  w  dużym mieście,  w  Cebu  pojawiają  się  bezdomni,  żyjący  na  ulicy,  śpiący  na
kartonach, a dzieci biegają z kubeczkami żebrząc o pieniądze. Lepiej jest jednak na wsi.

Padam z nóg po tej całodniowej jeździe. Mam dość i zasypiam w 5 sekund.

23.08.2012 (czwartek)

Wstajemy  bez  pośpiechu.  Mamy  dzisiaj  „luźny  dzień”.  Śpimy  aż  się  wyśpimy.  Potem
schodzimy do restauracji w hoteliku. Na śniadanie jemy tosty, jajka sadzone, 2 kiełbaski i herbata.
W tym czasie  w telewizji  pokazują pogrzeb sekretarza Robredo,  co  zginął  na skutek wypadku
samolotowego kilka dni temu.

Z pokoju wychodzimy w południe,  zostawiając bagaże  przy recepcji.  Idziemy zobaczyć
Cebu City. Ależ tu ruch. Jeeney jedzie za jeepneyem. Postanawiamy obejrzeć trzy miejsca: Katedrę
El Nino, krzyż Magellana i fort. 

Basilica Minore Del Santo Nino -  Kościół  został  zbudowany w 1565 roku z inicjatywy
Miguela Lopez de Legaspi oraz brata Andresa Urdaneta. Pierwotna konstrukcja została zniszczona
w pożarze z 1568 roku i konieczna była odbudowa dokonana w 1602 roku. W środku znajduje się
także muzeum, wypełnione olejnymi obrazami religijnymi i drzeworytami. Inspiracją dla budowy
kościoła był obraz Santo Nino, uważany z najstarszą relikwię religijną z Filipin. 21 kwietnia 1521
Ferdynand Magellan podarował ją królowej Juanie jako prezent z okazji chrztu. Gdy kilkadziesiąt
lat później do Cebu przybył  Miguela Lopez de Legaspi, rdzenni mieszkańcy nie przywitali go z
otwartymi ramionami. Doszło do starć, w wyniku których najeźdźcy podpalili wioskę. W jednym ze
spalonych domów odnaleziono nietknięty i niezniszczony obrazek  Santo Nino, przez co uznano go
za święty.

Krzyż Magellana - Symbol chrześcijaństwa w Cebu, drewniany krzyż umieszczony tu po
przypłynięciu przez Ferdynanda Magellana 14 kwietnia 1521 roku. Miejscowi mają w zwyczaju
zatrzymywać się przy krzyżu i zapalać świeczki. Replika krzyża znajduje się naprzeciwko siedziby
władz miejskich,  niestety nie  wiadomo,  co się  stało  z  oryginałem. Najbardziej  prawdopodobną



wersją jest to, że po odpłynięciu Magellana został użyty na opał przez rdzennych mieszkańców.
Ferdynand Magellan  zginął,  usiłując  wejść  w głąb  lądu by szerzyć  chrześcijaństwo.  Jego ciała
nigdy nie odzyskano, ale oznaczono miejsce jego śmierci.

Fort  San  Pedro  -  Najstarszy  fort  w  państwie.  Niegdyś  był  centrum hiszpańskiej  osady,
zbudowano go z  polecenia   Miguela  Lopez  de  Legaspi.  Później  służył  przez  krótki  czas  jako
miejsce  zakwaterowania  amerykańskich  żołnierzy  i  szkoła  dla  mieszkańców  Cebu,  podczas  II
wojny światowej zaś jako baraki japońskiej armii. Przez pewien czas w ogrodach znajdowało się
zoo, a aktualnie fort jest muzeum narodowym.

Wszędzie można zobaczyć opuszczone do połowy flagi narodowe co jest efektem owego
wspomnianego  pogrzebu.  Znajdujemy  też  uliczkę  z  pamiątkami.  W  końcu!!!  po  tylu  dniach
posuchy. Nie pamiętam, abym była w jakimś kraju, w którym byłoby tak ciężko o pamiątki! Kupuję
drewnianego bawołka  i  cały pęk kolorowych bardzo tanich  naszyjników.  Dalej  czas  zabijamy
spędzając chwile w Jollibee i pobliskim markecie, gdzie kupujemy śmieszne t-shirty. Znajdujemy
też sklep spożywczy i zakupujemy świeżą okrę, którą mam zamiar zabrać do Polski, alkohol. Na
większe łażenie po mieście i tak nie możemy sobie pozwolić, bo leje jak z cebra.

Postanawiam udać się do fryzjera. Ścinanie z cieniowaniem kosztuje 50 peso, czyli 4 zł.
Pani stara się jak może i delikatnie rozczesuje moje skołtunione włosy. A potem tnie i tnie... Efekt
spoko  fajny.  I  na  dodatek  praktycznie  za  darmo.  Nie  będę  musiała  iść  do  fryzjera  przed
rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

W hotelowej restauracji zasiadamy aby skorzystać z internetu i wrzucić parę zdjęć na bloga.
Po godzinie 18 śmigamy na ostatnie filipińskie jedzonko. Wszędzie coś się pichci. Wzdłuż ulicy na
której  znajduje  się  nasz  hotel  jest  ze  20  miejsc  z  jedzeniem.  Tam  gdzie  grillują,  dymi  się
niemiłosiernie.  Paweł  wynajduje  grillowaną  rybę,  obok  na  stoisku  na  rożnie  kręci  się  ze  30
kurczaków.  Paweł  postanawia  tutaj  zostać  i  zamawia  do  ryby  ryż  z  małych  bambusowych
koszyczków. Ja postanawiam zjeść po raz ostatni  jedzenie z  garnków. Wynajduję taki  lokal  po
przeciwnej  stronie  ulicy:  makaron,  sałatkę  z  mojej  ulubionej  duszonej  okry,  bakłażany  i
wieprzowinę. Oboje jesteśmy z Pawłem zadowoleni z tych posiłków. Paweł nawet twierdzi, że to
najlepsza ryba jaką tu na Filipinach jadł.

Potem wracamy do hoteliku,  gdzie  ochroniarz  przywołuje  nam taksówkę i  jedziemy na
lotnisko.  Pozbywamy się szybko bagaży,  dokonujemy odprawy paszportowej,  uiszczamy opłatę
wylotową  około 15 dolarów (wrrrr) za osobę. Zaglądam też do sklepiku z pamiątkami, ale jakąś
masakra. Figurki, które kupiliśmy na północy Luzonu po 80 peso za sztukę, tutaj są za 1200!!!
Maska prawie identyczna jak moja kupiona za 200 tutaj tylko... 9800!!! Prawie 50 razy więcej!!!!

Czekamy  w  hali  odlotów.  Z  nami  siedzą  jacyś  japończycy  lub  Koreańczycy,  którzy
poubierali się jak na zimę. Spodnie, kurtki nawet kaptury mają założone.

Tuż przed 22:00 zaczynają nas pakować do samolotu. Pilot już na samym początku uprzedza
pasażerów, że w związku z dwoma tajfunami Tembin i  Bolaven mogą pojawić się turbulencje.
Wylatujemy i zaczynają się znowu konkursy z gadżetami linii lotniczej Cebu Pacific.  Czas mija
szybko i już pół godziny po północy lądujemy w Hong Kongu. Pół godziny później po załatwieniu
wszelkich formalności i odebraniu bagaży, jesteśmy na przystanku autobusowym. Przyjeżdża po 15
minutach.  Niestety z  racji  tego,  ze  jest  nocnym autobusem objeżdża  wszelkie  możliwe okolice
lotniska. Na nasz Kowloon dociera prawie po 1,5 godziny!!! padam już na pysk. 

Wysiadamy w pobliżu naszego  Chongking Mansion i idziemy do windy. Wjeżdżamy na 13
piętro,  gdzie  mieści  się  Central  Guesthouse.  Krata  wprawdzie  otwarta,  ale  drzwi  zamknięte.
Próbujemy pukać. Po kilku minutach wygląda zaspana, owa poznana wcześniej Filipinka. Ma dla
nas pokój. Nawet lepszy niż 3 tygodnie temu, bo większy! Coś tam jeszcze mruczy pod nosem, ale
nas wpuszcza. Kąpiemy się, zjadamy... polskie kabanosy!!! Pierwszy raz zapomnieliśmy je zjeść w
czasie wyjazdu!!! A planowaliśmy zjeść je na Siqijorze. Widocznie jedzenie było zbyt dobre skoro
zapomnieliśmy. I tak po 3 nad ranem lądujemy dopiero w łóżku.



24.08.2012 (czwartek)

Po  podróżniczej  nocy,  śpimy  prawie  do  10.  Na  śniadanie  dojadamy  resztę  polskich
kabanosów.  Dobrze  w  sumie,  że  nam  się  o  nich  przypomniało...  mogły  wrócić  do  Polski.
Upewniamy się u naszej pani Filipinki, czy aby na pewno mamy pokój na kolejne dwie noce. Jest w
porządku. Najpierw czekamy na windę. Trzeba tu niestety swoje odstać. Wychodzimy na główną
ulicę.  Poranek  wydaje  się  nie  być  tak  upalny,  albo  nam  się  tylko  tak  wydaje,  bo  już  się
przyzwyczailiśmy. Zaliczamy po drodze sławetne 7/11 po kanapki i napoje. Po czym idziemy do
Kowloon parku. Kowloon Park  to centrum turystyczne Hong Kongu - tysiące knajpek, sklepów i
hoteli. Tak, jak na Hong Kong Island i tutaj można odkryć przyczółki zieleni, jednym z nich jest
Kowloon  Park.  Jest  to  usytuowany  nieco  ponad  poziomem  ulic  teren  zielony,  miejsce
przypominające ogród botaniczny i małe zoo. Tutaj naprawdę można uciec od miejskiego gwaru. Są
w nim nawet ptaki. To cud w tak betonowym mieście jakim jest Hong Kong.  

Stąd  kolejne  miejsce  do  którego  zmierzamy  to  market  kwiatowy. Długa  ulica  z
kwiaciarniami.  Bukiety  są  nie  z  tej  ziemi.  Ceny  adekwatne  do  tego.  Są  tez  liczne  sklepy  z
kwiatkami w doniczkach. Część sklepów wystawia rośliny na ulicę i robi się naprawdę zielono i
kolorowo.  Niektóre  sklepy  mają  oszałamiającą  ilość  storczyków.  Chińczycy  są  mistrzami  w
projektowaniu  ogrodów  i  tworzeniu  niezwykłych  kwiatowych  kompozycji.  Dlatego  nie  mogło
zabraknąć w Hong Kongu targu kwiatowego, wabiącego słodkim zapachem i różnorodnością barw.

Potem idziemy na targ ptaków. Mały targ, gdzie jest mnóstwo stoisk z klatkami, karmą i
samymi ptakami. Karma jest też żywa, zamknięta w „oddychające” woreczki. Na nią składają się
żywe pasikoniki, czy żuki przypominające  szybciej karaluchy. Są tez papugi siedzące na żerdziach
i  aby  nie  uciekły  przywiązane  są  za  nogę  do  belki.  Ptasi  Ogród  to  miejsce  wyjątkowe,
rozbrzmiewające tysiącem ptasich treli w różnych tonacjach i barwach. Dla miłośników ptaków...
idealne,  tutaj  można  nabyć  ptaki  wszelkich  rodzajów,  kształtów  i  wielkości.  Hongkongczycy,
szczególnie ci starsi, uwielbiają ptaki. Klatki z kanarkami, czy gwarkami można zobaczyć w wielu
oknach i na straganach, bo są one tutaj bardziej popularne niż psy, czy koty. Yuen Po Street Bird
Garden jest świetnym miejscem do kupienia swojemu ulubieńcowi karmy, czy pięknej, robionej
ręcznie drewnianej klatki.

Teraz zaczynam czuć już upał. To była chwilowa zmyłka. Twardo idziemy dalej. Czas na
market  złotych  rybek.  Przy  wejściu  do  zoologicznych  sklepów  wiszą  woreczki  z  rybkami.
Wyglądają trochę jak torebki z chipsami. Tak samo zapakowane są wodne roślinki. Goldfish Market
to niemalże podwodny ogród. Po obu stronach Tung Choi Street ciągną się sklepy akwarystyczne, a
każdy  z  nich  pragnie  zaspokoić  najbardziej  wyszukane  gusta  dotyczące  egzotycznych  ryb,
akwariów, czy piękna podwodnej flory.

Kolejne miejsce warte zobaczenia to dzielnica Mong Kok za dnia ze sklepami oferującymi
wszelką  elektronikę.  Stad  przemieszczamy  się  metrem  do swiątyni  Wong  Tai  Shin.  Wśród
wieżowców pozostała świątynia. A ileż tu ludzi. Pielgrzymki Chińczyków ciągną jedna po drugiej.
Wkurzające są wszechobecne parasolki,  które posiadają  Chinki.  Zasłaniają  nam widoki.  Chinki
skutecznie nimi odgradzają się od słońca.  Legenda mówi,  że w Wong Tai Sin spełni się każde
życzenie  zanim  zdążysz  je  wypowiedzieć.  Trudno  więc  się  dziwić,  że  jest  to  jedna  z
najpopularniejszych świątyń w Hong Kongu. Jej popularność wiąże się także z wszechstronnością,
ponieważ  jest  to  miejsce  kultu  dla  wyznawców  trzech  religii:  Taoizmu,  Buddyzmu  i
Konfucjanizmu.  Kompleks  świątynny składa  się  z  pięciu  budynków,  które  symbolizują  według
fundamentalnej zasady Feng Shui pięć żywiołów: Metal, Drewno, Wodę, Ogień i Ziemię. Najwięcej
wyznawców modli  się przed ołtarzem głównym prosząc boga szczęścia  o wskazówki na temat
przyszłości. W kompleksie świątynnym można znaleźć też ogród życzeń - miejsce, gdzie każda
prośba zostanie spełniona.

Nie tracąc czasu wsiadamy w autobus aby pojechać w słynne miejsce, gdzie zlokalizowane
było Walled City. Historia osiedla sięga lat osiemdziesiątych XIX w. Wtedy Kowloon zaczynało
jako  wioska  w  pobliżu  dzisiejszego  lotniska  w  Hongkongu.  Z  początku  ten  fort  służył  do



wypatrywania piratów. W czerwcu 1898 roku Wielka Brytania wydzierżawiła od Chin dużą część
Hongkongu na blisko 100 lat. Jeszcze tego samego roku, w październiku władze Wielkiej Brytanii
oddały Chińczykom Kowloon. Wtedy miał on się przeobrazić w chińską placówkę wojskową, by
pilnować warunków umowy zawartej między państwami. Już dwa miesiące później Brytyjczycy
zaczęli domagać się zwrotu osiedla. Niedługo po zawarciu umowy zaatakowali fort. Okazało się, że
mieszkańcy  wcześniej  go  opuścili.  Następnie  zaczęli  doń  napływać  nielegalni  imigranci.  Po
nieudanych próbach wypędzenia ich, Brytyjczycy postanowili zaprzestać działań w tym terenie. W
ten sposób został on porzucony na pastwę losu. Nie wprowadzono tam sądownictwa, a policji z
Hongkongu zabroniono wchodzić do środka, przez co mała enklawa stała się rajem dla różnego
rodzaju  przestępców,  narkomanów,  hazardzistów,  czy  prostytutek.  Życie  wewnątrz  rządziło  się
własnymi prawami; zaczęły wytwarzać się tam nieformalne struktury i zasady. Ludzi z zewnątrz
paraliżował strach na samą myśl o wejściu na jej teren. Przed budynkami dobudowywano nowe, a
uliczki były wąskie,  brudne i  ciasne.  Nie było tradycyjnych ulic.  Wraz z upływem czasu,  opór
wobec wewnętrznych poczynań i struktur osiedla-miasta narastał.  W roku 1984, władze podjęły
ostateczną decyzję o zburzeniu miasta. Stało się to 10 lat później.

Mimo iż Kowloon stało się rajem dla złoczyńców, większość jego mieszkańców prowadziła
normalne życie, jednak egzystowanie tam wciąż było ciężkie: bez wody, prądu i nadal głównym
priorytetem było przeżycie. Spowodowało to stworzenie ok. 70 studni głębokich na ok. 100 m w
mieście i wkoło niego. Początkowo - do momentu poważnego pożaru - pompy czerpały energię
elektryczną z przewodów zainstalowanych nielegalnie przez najczęściej elektryków z Hongkongu
żyjących na osiedlu. Podczas dalszego rozwoju przestrzegano jedynie dwóch zasad: pierwsza - aby
nie dopuścić do pożarów, prąd musiał być przyłączany zgodnie z normami, oraz druga - wysokość
nowych budynków nie mogła przekroczyć 14 pięter (ze względu na pobliskie lotnisko). Po jakimś
czasie wykształciły się w nim samoistnie takie placówki jak szkoła, zakłady opieki medycznej i
inne publiczne instytucje. Działały tam małe firmy, sklepiki, a nawet powstała elektrownia. Rząd
Hongkongu pomagał np. przy dostawach poczty i wody. W mieście rozkwitło życie towarzyskie,
ludzie  wieczorami  spotkali  się,  grali  w różne  gry,  rozmawiali.  Dzieci  bawiły  się,  pojawiły się
gruchające gołębie.

Już  w  roku  1984  postanowiono  zastopować  tak  dynamiczny  rozwój  enklawy.  Zgodnie
stwierdziły to rządy obu państw, głównie ze względu na szybko narastający chaos w tym miejscu.
Miasto-osiedle nie miało pewnych regulacji prawnych; w jego ciemnych, wąskich i zatłoczonych
uliczkach bandyci mogli schronić się przed policją z zewnątrz. Wraz z rozrostem społeczeństwa i
ilości  domów,  rosła  również  anarchia  i  przestępczość.  Kowloon  otrzymało  z  tego  względu
negatywną wizytówkę, co przyczyniło się do ostatecznej decyzji o wyburzeniu.  Owa destrukcja
miała miejsce 10 lat po podjęciu decyzji - w roku 1993.

Teraz jest parkiem z miłą atmosferą, licznymi miejscami wypoczynku. Potem wracamy aby
choćby dwie godziny posiedzieć w hotelowej klimatyzacji. Bo od tego upału już nie dajemy rady. I
człapię jakbym miała nogi z ołowiu. 

Wszędzie  można  zobaczyć  wystawione  znaki  informujące  o  zagrożeniu  tajfunem.  To
podobno taki obowiązek, informowania w publicznych miejscach. 

Wieczorem po raz kolejny wychodzimy do miasta.  Jedziemy znowu na Mong Kok, aby
porobić wieczorne zdjęcia.  Ludzi  tyle,  że trudno wszystkich wyminąć.  Każdy tacha siaty pełne
zakupów. Ulice zostały wyłączone z ruchu. Jasno od sklepowych świateł i neonów, jak w biały
dzień.  Trafiamy na małą restaurację w bocznej uliczce. Przyciąga nas fakt tłumów okupujących
stoliki.  Chwilę  czekamy aż  coś  się  zwolni.  Jest  tyle  ludzi,  że  wciskają  nas  do stolika  z  parką
Hongkończyków. Nie ma niestety angielskiego menu, ale na szczęście są obrazki dań. Wybieram
coś co przypomina doniczkę, a w środku kukurydza, grzyby mung, wołowina, i... surowe jajko,
które w tej gorącej doniczce po chwili się ścina. Na bazarze różności kupuję jadeitową bransoletkę
do kolekcji. Już kiedyś w Kambodży kupiłam kolczyki i wisior.

Do 23;00 włóczymy się po ulicach pełnych ludzi. Skąd oni się tu wszyscy biorą. Potem
wsiadamy w metro aby wrócić na naszą uliczkę. Metro w Hong Kongu, to jest świetna sprawa. Jest
szybkie, posiada wiele linii, niektóre z nich prowadzone są pod morzem i wtedy bilet jest droższy.



Aby zmienić linię metra na inną nie trzeba się za bardzo nachodzić bo są i podziemne ruchome
chodniki. Ale trzeba uważać, bo ogólnie wszędzie są różne zakazy i nakazy dla ludzi. W samym
Hong Kongu ruch uliczny jest lewostronny, co jest spadkiem po brytyjskiej kolonii. Nawet przed
przejściem są napisy, aby ludzie wiedzieli w którą stronę mają najpierw spojrzeć zanim wejdą na
ulicę.

Życie  potencjalnego  mieszkańca  Hong  Kongu  wcale  nie  jest  takie  łatwe.  Mieszka  w
wysokim  wieżowcu  w  bardzo  malusim  mieszkaniu.  Nawet  jeśli  jest  bogaty.  Jego  wypasiony
samochód stoi w garażu znajdującym się na jednym z kilku dolnych poziomów bloku. Ilekroć z
Pawłem mijamy boki po 50 pięter, to widać jakie tam stoją samochody. Bez sensu być bogatym w
Hong  Kongu, bo i tak będziesz mieszkał podobnie jak wszyscy. 

Ulice w Hong Kongu należą do piętrowych czerwonych autobusów. Ciągną niczym wagony
jeden za drugim. Podobno posiadanie samochodu w tym mieście nie jest takie proste. Przestrzeń
musi być jak najlepiej wykorzystana. Ja zdecydowanie nie lubię takich miast molochów.

Budynek w którym mieści  się  nasz guesthouse,  to  też  istny labirynt.  Można się  w nim
zgubić. Jest tu wiele nacji ludzi. Większość z osób które prowadzą sklepiki na parterze to Hindusi.
Budynek ten jest też znany z wielu hongkońskich produkcji filmowych.

Wieczór spędzamy na bulwarze z którego rozciąga się widok na wyspę Hong Kong. O 20
rozpoczyna się dwudziestominutowe show – światło i dźwięk. W widowisku biorą udział wieżowce
z wyspy Hong Kong. Są pięknie oświetlone, a iluminacje zmieniają się w takt chińskiej muzyki.
Czeka nas jeszcze spacer aleją gwiazd na bulwarze. Hong Kong ma także własną Aleję Gwiazd, a
nazwiska  i  odciski  rąk  niczym  nie  ustępują  tym  odciśniętym  w  Hollywood.  Hong  Kong  pod
względem rocznej produkcji filmów niegdyś plasował się na drugim miejscu na świecie, zaraz po
najsłynniejszej fabryce snów. Dziś ustępuje jeszcze Bollywood, ale nadal utrzymuje się na podium.
Na promenadzie w Hong Kongu swoje dłonie odcisnęły  między innymi takie gwiazdy, jak Jacke
Chan („Godziny Szczytu”), Jet Li („Romeo musi umrzeć”), Chow Yun Fat  („Przyczajony tygrys,
ukryty smok”), reżyser John Woo (Mission Impossible 2). Udaje nam się odszukać gwiazdę Jackie
Chana. Chyba każdy hongkoński film musi mieć go w swojej obsadzie.

 25.08.2012 (sobota)

Wstajemy około 8 rano. Dzień obowiązkowo zaczynamy od wizyty w 7/11 po kanapki na
śniadanie. Znowu jest przyjemnie jeśli chodzi o temperaturę. Jednak za parę godzin to się zmieni i
będzie nie do wytrzymania.

Postanawiamy pojechać  metrem na  wyspę  Lantau  do  Tung  Cheng,  gdzie  wsiadamy do
autobusu  linii  nr  11  i  jedziemy  do  Tai  O  –  rybackiej  wioski. Po  paru minutach  opuszczamy
krajobraz  wieżowców i  krętą  drogą  jedziemy wysoko  w góry.  Pojawiają  się  „pagórki”  mające
prawie 1000 m npm. Aż ciśnienie trzaska nam w uszach. Po drzewach widać, że dość mocno wieje
wiatr, to namiastka odległego tajfunu. Pojawiają się też mniejsze domki i swobodnie wałęsające się
bydło. Ależ to całkiem inny świat, a właściwie położony tuz za rogiem wielkiego miasta. Część
osób z autobusu jedzie na plaże. My jedziemy dalej i po 45 minutach docieramy do Tai O. 

Wyspa Tai O leży na północnym i  zachodnim rozwidleniu rzeki.Wioska znajduje się na
brzegu  rzeki,  pozostała  część  –  czyli  północna  część  wyspy  jest  niezamieszkana.  Wioska
początkowo była kryjówką podczas przemytu.  Na początku XVI wieku wyspa zajmowana była
przez  Portugalczyków podczas  bitwy pod  Tamao.  Na terenie  wyspy dochodziło  do  nielegalnej
działalności, czyli do licznego przemytu karabinów, tytoniu i narkotyków.

Gdy Brytyjczycy przybyli do Hong Kongu – Tai O znana była raczej jako wieś Tanka, która
specjalizowała  się  przede  wszystkim w produkcji  soli   i  tak  zwanego „fishing  lifestyle”,  czyli
połowu ryb.  Obecnie  taki  styl  życia  jest  już  rzadko spotykany.  Dochód jest  bardzo niski  i  nie
pozwala na utrzymanie rodziny. Mieszkańcy jedynie dodatkowo zajmują się handlem.

W wiosce najpierw wsiadamy do motorówki, która szaleńczo wiezie nas po zatoce morskiej.
Potem  motorówka,  już  wolno  płynie  pomiędzy  domami  na  palach,  które  obrastają  całą  masą
glonów i ślimaków, czy innych tego typu żyjątek. Wysiadamy na nabrzeżu i idziemy spacerkiem



przez wioskę. Czemu wszystkie domy tak okropnie wyglądają? Całe obite są blachą. Toż tam pod
dachem  musi  być  w  upalny  dzień  sauna.  Cała  wioska  przygotowana  jest  pod  Chińczyków.
Wszędzie stoiska z owocami morza, których moje oczy nigdy nie widziały. Prawdopodobnie nawet
nie  wpadłabym że  to  coś  można zjeść.  Owe jedzenie  morskie  to  wszelkiego  rodzaju  „chipsy”
różnych rodzajów, ale wszystkie w kolorze pomarańczowym. Nawet kształt danego zwierzątka czy
rośliny morskiej maja zachowany. Jak mieszkańcy wioski to coś produkują to nie wiem. Musi być
dość pracochłonne, bo i ceny owych chipsów, jak je nazwałam są gigantyczne, często liczone w
setkach złotych!  I nie odstrasza to przed zakupem Chińczyków. Są tego całe sklepiki.  Można też
kupić świeże ryby, które mieszkańcy trzymają w koszach zanurzonych w wodzie. Jak trzeba rybki,
to na linie wyciągają kosz. W kilku miejscach ryby już wypatroszone suszą się na słońcu.  Na
szczęście nie wszystko jest tu pod chińskiego turystę, nawet ja mogę kupić tu sobie pamiątkę. Jest
nią chiński wachlarz. 

Ucinamy sobie również spacer mniej uczęszczanymi ścieżkami,  oglądając kolejne
domki na palach. Część z nich wygląda jak rozpadająca się ruina. Nieliczne wyróżniają się ładnym
wyglądem. W jednym domku widzę na balkonie jak dwóch mężczyzn siedzi sobie i łowi rybki.
Proszę, jak praktycznie mieszkać na wodzie w domu na palach. Nawet na ryby nie trzeba nigdzie
iść.  Trafiamy też na stoisko z pysznymi lokalnymi pączkami. Musimy chwilkę poczekać, bo robią
je na bieżąco. Oglądamy tez proces tworzenia chińskiej pizzy. A na jednym ze stoisk dwa duże
wypatroszone rekiny, a właściwie uschnięta z nich skóra. Inni eksponują szare, suszone „robale”
morskie, albo rybki „nadymki”, z doczepionymi kapelusikami. Śmiesznie wyglądają.

Po  pewnym  czasie  postanawiamy  wracać  do  Tung  Cheng.  Wpadamy  na  pomysł  aby
pojechać kolejką linową w góry. Musimy jednak odstać 20 minut w wielkiej kolejce. Na szczęście
szybko  się  przesuwamy.  Kupujemy  i  możemy  wsiadać  do  jednej  z  gondoli  wraz  z  hinduską
rodzinką, która ma takie gabaryty, że już nikogo nam nie dokładają do gondoli. Jeszcze fotograf
robi nam pamiątkowe zdjęcie. Można potem je będzie kupić. Kolejka Ngong Ping sunie prawie 25
minut. Ngong Ping 360 - turystyczny projekt na wyspie Lantau w Hongkongu, na który składa się
kolej  linowa  o  nazwie  Ngong  Ping  Skyrail  oraz  wioska  o  nazwie  Ngong  Ping  Village
odzwierciedlająca życie kulturalne i duchowe na wyżynie Ngong Ping. Kompleks należy do MTR
Corporation, a wybudowany został i obsługiwany jest przez Skyrail-ITM. Początkowo projekt nosił
nazwę Tung Chung Cable Car Project, natomiast obecna nazwa pojawiła się w kwietniu 2006 roku.

Długość kolei linowej Ngong Ping Skyrail wynosi 5,7 km i łączy miejscowość Tung Chung
(gdzie  znajduje  się  stacja  końcowa linii  kolejowej  Tung Chung) z  wyżyną Ngong Ping (gdzie
znajduje się klasztor Po Lin oraz posąg Buddy Tian Tan). Na trasie kolei znajdują się także stacje
pośrednie,  pierwsza  zlokalizowana  na  południowym brzegu  wyspy,  na  której  znajduje  się  Port
lotniczy Hongkong, a druga na wzgórzu Nei Lak Shan. Trasa gondoli podtrzymywana jest na ośmiu
wieżach.

Pierwotnie  otwarcie  kolei  było  planowane na  24 czerwca 2006,  jednak po wypadku 17
czerwca 2006, w którym na stacji Ngong Ping lekko zderzyły się dwie gondole, a w efekcie cały
system został zatrzymany. W tym czasie w gondolach zostało uwięzionych 500 osób, a kolejnych
600 czekało  na  górnej  stacji  -  Ngong Ping.  W wyniku tego wypadku  Skyrail-ITM postanowił
przełożyć otwarcie, aby usunąć usterki.

Po dwóch miesiącach prac nad ulepszaniem kolei i naprawą po zniszczeniach wywołanych
przez tajfun Prapiroon w sierpniu 2006, działanie Ngong Ping 360 zostało wznowione na okres
próbny 7 dni 30 sierpnia 2006. Ostatecznie kolei została uruchomiona 18 sierpnia 2006. Od tego
czasu  pojawiło  się  kilka  doniesień  na  temat  problemów  technicznych,  niektóre  z  nich  były
spowodowane silnym wiatrem.

Podróż gondolą z dolnej stacji Tung Chung na górną położona na płaskowyżu Ngong Ping
trwa zaledwie 20-25 minut, natomiast alternatywna jazda drogą Tung Chung trwa godzinę.

Kolej linowa swój początek ma w Terminalu Tung Chung, następnie przebiega przez zatokę
Tung Chung i dociera do stacji zlokalizowanej obok portu lotniczego Hongkong na wyspie Chek
Lap Kok, gdzie zakręca o około 60 stopni i z powrotem przebiega nad zatoką Tung Chung. Dalej
przebiega  nad  Parkiem Narodowym Północny Lantau  przez  stację  Nei  Lak  Shan,  a  swój  bieg



kończy w Terminalu Ngong Ping.

Podczas podróży turyści mogą zobaczyć panoramę Parku Narodowego Północny Lantau,
Morze Południowochińskie, Port lotniczy Hongkong, dolinę Tung Chung, płaskowyż Ngong Ping
oraz otaczające tereny i kanały żeglugowe.

Widoki z niej  niesamowite.   Widać wieżowce Tung Cheng, morze,    teren jaki zajmuje
wielkie  międzynarodowe lotnisko.  Kolejka  zmienia  swój  kierunek kilkukrotnie  podczas   jazdy.
Wtedy trafia  na specjalny kołowrotek  gdzie zmienia linę  po której  sunie.  Wtedy zmniejsza  do
minimum prędkość. Gondolą trochę buja od tego tajfunowego wiatru. Dobrze, że nie wieje bardziej,
bo inaczej kolejka by nie kursowała.
Ngong Ping

Docieramy na miejsce. A tam już całe centrum turystyczne, bo jest tu klasztor ze świątynią i
wielki Budda na pagórku. 

Lantau jest  największą wyspą należącą do terytorium Hong Kongu, jest  ona dwukrotnie
większa od Hong Kong Island,  a  ponad połowa jej  terytorium to park krajobrazowy.  Tutaj  też
znajduje  się  najdłuższy,  liczący  70  kilometrów,  szlak  górski.  Główną  atrakcją  wyspy  jest
trzydziestometrowy  siedzący  Budda  oraz  klasztor  buddyjski  Po  Lin.  Wyspa  słynie  też  z
dziewiczych plaż, wiosek rybackich, portu lotnicznego i Disneylandu.

Płaskowyż Ngong Ping leży w północnej części wyspy Lantau. Właśnie tutaj usytuowany
został  Po  Lin  -  największy  klasztor  regionu  i  najwyższy  na  świecie  Budda  z  brązu.
Najatrakcyjniejszym sposobem dostania się na Ngong Ping jest sześciokilometrowa kolejka linowa.
Nad płaskowyżem Ngong Ping i klasztorem Po Lin góruje najwyższy na świecie, znajdujący się na
wolnym powietrzu, siedzący, wykonany z brązu Budda Tian Tan. Posąg waży aż 250 ton i ma 34
metry wysokości. Aby dostać się pod figurę Buddy trzeba pokonać 268 stopni, tyle też słów zawiera
jedna z ważniejszych Sutr Mądrości – Sutra Serca. Wielki Budda ma symbolizować harmonię w
relacjach człowieka z naturą a także harmonię pomiędzy człowiekiem a religią.Klasztor Po Lin
położony jest wysoko na płaskowyżu Ngong Ping i jest on zdecydowanie największym klasztorem
buddyjskim w Hong Kongu. Powstał w 1927 roku a każdego dnia odwiedzają go tłumy turystów i
wiernych. Do kompleksu klasztornego należy także słynna restauracja wegetariańska.
Ścieżka Mądrości 

Nieopodal  klasztoru  Po  Lin  znajduje  się  Ścieżka  Mądrości.  Ścieżka  prowadzi  do
magicznego, ukrytego wśród gór spowitych mgłami miejsca. Gdy tam docieramy, widok zapiera
dech w piersiach. Cisza pomaga kontemplacji. Na drewnianych palach, ustawionych w konfiguracji
znaku nieskończoności wypisana została Sutra Serca. W buddyzmie Sutra to nic innego jak zbiór
pism zawierających nauki Buddy. Sutra Serca jest najkrótszą sutrą (268 znaków włączając tytuł) i
należy do potężnego zbioru Sutr Mądrości. W dosłownym tłumaczeniu pełny tytuł brzmi: Serce
Mądrości Osiągające drugi brzeg. Końcową jej część stanowi mantra.
Ponadto dla turystów cała masa knajpek i cała kolekcja kolejek (wagonów) z innych stron świata.
Można tu obejrzeć pokazy kung-fu lub zapozować z bohaterami walki do zdjęcia. Istne centrum
turystyczne.  Zjadamy szybką  zupę,  choć  wygląda  inaczej  niż  na  obrazku,  to  smakuje  całkiem
nieźle.

Przy świątyni ludzie się modlą i palą kadzidełka od rozmiaru mini, do mega-maxi o średnicy
kilku centymetrów i długości co najmniej metra. Muszą korzystać ze specjalnego miejsca aby je
odpalić, a ponadto jeszcze trochę to zajmuje. Ciekawe czy proszą bogów o coś większego, skoro
zapalają wielkie kadzidło?

Wracamy  do  kolejki  i  ponownie  pokonujemy  drogę  do  Tung  Cheng.  Oglądamy  nasze
zdjęcie zrobione przez fotografa. Fajne, ale cena powala – 45 zł.  To ja zostanę przy robionych
własnym aparatem.

Wsiadamy w metro i jedziemy aż na wyspę Hong Kong. Tutaj już powoli zmierzcha. Może
jeszcze zdążymy coś zobaczyć. Piętrowym tramwajem jedziemy na Western market - Wybudowany
w 1906 roku w stylu edwardiańskim Western Market służył jako biuro nabrzeża. Później budynek
stał się targowiskiem z artykułami spożywczymi. Uznany za zabytek został odnowiony na początku



lat dziewięćdziesiątych i otwarty jako centrum handlowe. Western Market leży w samym centrum
zachodniej  części  Hong  Kong  Islad  pomiędzy  klimatycznymi  uliczkami  pełnymi  tradycyjnych
orientalnych sklepików i knajpek.

Potem idziemy na tzw Hollywood Road  została zbudowana w 1844 roku przez brytyjską
armię i jest jedną ze starszych ulic na Hong Kong Island. Nazwę swą zawdzięcza wielu świętym
krzewom, które niegdyś rosły w tej okolicy i wyznaczyły jej przebieg. Dziś na Hollywood Road
turystów przyciągają sklepy z antykami i wszelkimi różnościami. Można tutaj znaleźć prawdziwe
skarby  od  miniaturowych  flakoników  z  perfumami  i  starych  pocztówek  po  wielkie  antyczne
chińskie meble.
. Ściemnia się więc powoli je wszystkie zamykają. W witrynach bardzo dużo figurek i biżuterii z
jadeitu, albo kości słoniowej. Choć podobno może to być również kość mamutów, sprowadzana z
Syberii.  W dobie  ocieplenia  klimatu  wieczna  zmarzlina  Syberii  puszcza  i  wyłaniają  się  kości
mamutów, które są bardzo chodliwe w chińskim świecie w związku z zakazem zabijania słoni i
pozyskiwania słoniowych kłów. 

Dalej  idziemy pod światynię  Man Mo. Ta niewielka świątynia przy Hollywood Road w
samym sercu Hong Kong Island poświęcona jest bogom literatury (Man) i wojny (Mo). Powstała w
czasach kolonialnych na początku XIX wieku i jest jedną z pierwszych tradycyjnych świątyń w
Hong Kongu. Man Mo ma niepowtarzalny klimat. Jej wnętrze wypełnia aromatyczny dym, który
wydobywa się ze skręconych, gęsto powieszonych kadzideł przypominających lampiony.  Każde
kadzidło pali się z konkretną intencją modlitewną. Tutaj można także skorzystać z usługi wróżbity,
lub wywróżyć sobie przyszłość przy pomocy patyczków (potrząsamy bambusowym naczyniem, w
którym znajduje się kilkadziesiąt patyczków do momentu, aż jeden z nich wypadnie na podłogę,
numer  na  patyczku  odpowiada  numerowi  wróżby  z  Księgi  Przepowiedni).  Niestety  jest  już
zamknięta. To mała świątynka wciśnięta wśród wieżowców. Stąd droga prowadzi do Soho, a tam
znajdują się słynny ruchomy chodnik, który ułatwia przemieszczanie się po wzgórzu. Jadą w dół do
godziny 10 rano, a potem do nocy w górę. Jest to skomunikowane z godzinami pracy ludzi, aby
mieli łatwiej i nie musieli wspinać się na wzniesienie. Wzdłuż ruchomego chodnika znajduje się
cała masa knajp. Już teraz wie, gdzie podziali się wszyscy obcokrajowcy.

Wsiadamy w tramwaj aby jeszcze pojechać pod budynek Bank of China. Można z 47 piętra
podziwiać  panoramę  miasta.  Niestety  okazuje  się,  że  w  sobotę  czynny  jest  tylko  do  13.
Przyjedziemy tu innym razem.

Wracamy  metrem  na  Kowloon  i  zaglądamy  do  McDonalda.  Obok  nas  siada  rodzinka
Polaków. Są tu na wycieczce z biura. Cieszą się, że im McDonald się napatoczył, bo tu w okolicy
nic nie ma ciekawego... bez komentarza. Z rozmowy wynika, że są ogólnie na wyciecze w Chinach.
Śmieszni są tacy turyści. Narzekają ile wlezie. Nie odzywam się, a co tam.

Wracamy do naszego guesthousu po raz  nie  wiem który nagabywani  przez  okolicznych
sprzedawców podrób zegarków,  jak i osób namawiających na masaż. Rzucają się tez na nas osoby,
które  chcą  nas  zaprowadzić  w  miejsce  noclegowe.  Czy  my  wyglądamy  jakbyśmy  przyjechali
dopiero co i szukali hotelu? Nawet bagażu ze sobą nie mamy.

Na parterze budynku w galimatiasie korytarzyków idę na stoisko z hinduskim jedzeniem i
kupuję samosę. Smaczna, nie taka ostra jak w Indiach. Czas postać kilkanaście minut w kolejce do
windy i już trafiamy do klimatyzowanego pokoju. Tak na marginesie... windy w tym budynku są
niewielkie, a duszno w nich jak nie wiem co.

Pozostaje nam popakować rzeczy, bo jutro wracamy do domu.

26.08.2012 (niedziela)

Pobudka o  7:15.  Zabieramy swoje  rzeczy i  oczywiście  idziemy do 7/11 po kanapki  na
śniadanie. Potem czekamy na autobus A21 jadący na lotnisko. Koło 9 jesteśmy na miejscu. Okazuje
się, że nasz samolot o 10:50 jest przesunięty na 11;45. Tragedii nie ma. 

Musimy stać w dość długiej kolejce do nadania bagażu w Aerofłocie. W końcu pozbywamy
się plecaków, a potem w stoisku kart Octopus, którymi płaciliśmy sobie w mieście, oddajemy karty



i  resztę  pieniędzy  która  została  niewykorzystana  na  karcie.  Potem latam po  lotnisku  szukając
planów Hong Kongu, bo przydadzą mi się na lekcję geografii.  Znajduję i zabieram kilkanaście
sztuk. Moi uczniowie w pierwszej klasie będą mieli teraz trochę pracy za zajęciach. 

W hollu  przemieszcza  się  ekipa  sportowa,  która  pozuje  do  zdjęć.  Wrócili  oczywiście  z
licznymi medalami. Czy to jeszcze z olimpiady, czy może już z innych zawodów?

Czas na odprawę paszportową i sklep Disneya. Wprawdzie w Disneylandzie nie byliśmy (to
następnym  razem),  ale  kubki  kolorowe  sobie  kupujemy.  Ostatnie  pieniądze  wydajemy  w
McDonaldzie na ciastko i kawę. 

Dopiero i 11:30 wsiadamy do samolotu. Nawet pojawiają się jacyś Polacy. Mamy z Pawłem
pecha, bo nie działają nam monitorki i nie będziemy mogli nic obejrzeć. A to ci pech. Na dodatek
cały czas się restartują. Próbuję migający ekran zasłonić instrukcją ratunkową. Uff udaje się na jakiś
czas.

Samolot wylatuje ostatecznie o 12:10. Stewardessy w pomarańczowych uniformach śmigają
po samolocie. Wzbijamy się nad Hong Kongiem. Teraz dopiero ma się go jak na dłoni. Wygląda
dość kosmicznie. Beton, beton, beton, setki wieżowców wyrastających z niewielkiej przestrzeni. Co
człowiek potrafi zrobić.

Po smacznym jedzonku, co prawda w moim był robaczek i to żywy, czyli jedzenie było
świeże,  mogę  iść  trochę  podrzemać,  skoro  i  tak  nie  mam możliwości  oglądania  filmów.  Tym
bardziej że czeka nas 9,5 godziny lotu. Udaje i się trochę spać, ale niewiele. Nigdy nie zrozumiem,
jak to jest w samolotach. Dają nam jedzenie, a potem każdy zapada w sen, a ja za bardzo nie mogę.
Męczę się. Pól biedy jak wracam do domu, gorzej jak lecę do Azji. Kiedy mam coś zwiedzać jestem
padnięta, na dodatek dostaję obuchem po głowie gorącem i azjatycką wilgotnością.

2,5 godziny przed lądowaniem dostajemy lunch. Uff w końcu jakaś rozrywka. Znowu pełny
zestaw obiadowy.  Wszyscy na jedzenie w samolocie  się obudzili  i  ożywili.  Za oknem głównie
chmury. Nic nie widać.

Lądujemy w Moskwie o 17:35 czasu moskiewskiego. Dokładnie lot zajął nam 9 godzin i 25
minut. Musimy teraz biec, bo o 18;00 ma zacząć się planowany bording na samolot do Warszawy.
Gdy dobiegamy do bramek, okazuje się, że jest przesunięty o 40 minut. Wsiadamy o 18;40, ale
samolot jeszcze przez godzinę stoi przy rękawie lotniczym, bo mają tu niezły burdel. Okazuje się,
że podstawiono mniejszy samolot niż miał być początkowo. Sporo ludzi odprawiło się on-line przez
internet i teraz jest problem z miejscami, bo albo ich miejsca nie istnieją, albo dwie osoby mają to
samo miejsce.  Cyrk na kółkach.  Niestety odkręcanie tego wszystkiego trwa dokładnie godzinę.
Oszaleć można. W samolocie sporo skośnookich płynnie mówiących po polsku. Jest tu nawet jeden
Polak z chińską żoną, z  którą rozmawia po chińsku. Dzieci jadą z popularnymi tutaj maskotkami
„angry birds”. Są też popularne w Polsce, ale nie tak jak w Azji. Tutaj można kupić każdy gadżet z
owymi „kurczakami -ptakami”. 

Po dwóch godzinach lotu jesteśmy w Warszawie. Lądujemy o 19:40, przez co spóźniamy się
na  pociąg  interregio  do  Krakowa.  Nie  będziemy na  23:00  jak  planowaliśmy.  Szukamy innego
połączenia.  Co za pech, jest ale jedzie 5 godzin!!! w pociągu żywego ducha prawie nie ma, więc
linką zamykamy drzwi przedziału i wykończeni zasypiamy.

Do Krakowa docieramy o 2:30, a pół godziny później jestem w domu. Kilka godzin snu i
trzeba będzie iść do szkoły...


