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Podróże

J
eszcze w Polsce,
przed wyjazdem
zdecydowaliśmy, że
miesiąc z naszej
rocznej podróży
chcielibyśmy po-

święcić na zrobienie czegoś
dobrego, pomoc innym. Za-
braliśmy się za przeszukiwa-
nie internetu. Jakież było na-
sze zdziwienie, gdy okazało
się, że praktycznie we
wszystkich brytyjskich czy
amerykańskich organiza-
cjach (takich w sieci jest naj-
więcej) wszelkie wolontaria-
ty są płatne i to całkiem nie-
źle. Chyba nie do końca o to
nam chodziło... 

Zaczęliśmy więc szukać in-
nych źródeł, pomagali nam ro-
dzice i znajomi. Udało się do-
trzeć do polskich misjonarzy
z diecezji tarnowskiej, z któ-
rych część przebywała wła-
śnie w Polsce na urlopie.
Ksiądz Henryk, z misji w pe-
ruwiańskim Puerto Bermudez
postanowił skorzystać z na-
szej pomocy. Nie czekaliśmy
długo. Zaraz po otrzymaniu
tej informacji skontaktowali-
śmy się z nim i odwiedzilismy
go w domu rodzinnym w Ka-
mienicy. Był otwarty na naszą
propozycję, twierdził, że u nie-
go w parafii zawsze jest dużo
pracy i każda pomoc się przy-
da. Niestety, okazało się, że
wraca on z urlopu dopiero
w lipcu, a my w Peru będzie-
my już w maju, więc musieli-
byśmy trochę przeorganizo-
wać naszą podróż po Połu-
dniowej Ameryce. Za jego ra-
dą Puerto Bermudez zostawi-
liśmy sobie na sam koniec i –
żeby było taniej – zaraz na po-
czątku naszej podróży wyku-
piliśmy już powrotne bilety
lotnicze do Peru. 

To rozwiązanie okazało się
bardzo dobre. Przede wszyst-
kim czteromiesięczne bezu-
stanne podróżowanie jest
dość męczące. Potrzebowali-
śmy już pobyć trochę dłużej
w jednym miejscu. Bez ciągłe-
go pakowania i rozpakowywa-
nia plecaków, bez szukania
nowych miejsc do spania, bez
tułania się nocnymi autobusa-
mi, przemierzania kolejnych
setek kilometrów i szybkich
zmian klimatycznych. Potrze-
bowaliśmy trochę czasu w jed-
nym środowisku z ustalonym
rytmem dnia i planem zajęć.
Czyżbyśmy też zatęsknili tro-
chę za pracą? 

Miesięczny pobyt w Puerto
Bermudez stał się kulminacją
i podsumowaniem naszej po-
dróży po Ameryce Południo-
wej. Pozwolił poznać głębiej
mieszkańców, ich sposób ży-
cia, rytm dnia i pracy, sposoby
spędzania wolnego czasu, sys-
tem edukacji. Liczne rozmowy
z osobami, które w tym kraju
żyją od kilku już lat: księdzem
Henrykiem oraz Jesusem (Ba-
skiem, który 9. rok prowadzi
w Bermudez hostel) umożli-
wiły nam głębsze zrozumie-
nie wielu zaobserwowanych

tutaj, czy wcześniej na naszej
trasie, zachowań. Oni znają
już dość dobrze kulturę
mieszkańców, ich system war-
tości, sposób bycia czy myśle-
nia, który znacząco rożni się
od naszego. Dzięki temu rów-
nież my mogliśmy poznać to,
czego na pierwszy rzut oka,
spędzając w danym miejscu
najwyżej kilka dni, zaobser-
wować się nie da... 

Aklimatyzacja 
Jeszcze przed tygodniem

w Argentynie była prawdziwa
zima, potem, w chilijskiej sto-
licy, pogoda też nas nie roz-
pieszczała, a tymczasem
w Puerto Bermudez panuje
iście tropikalny klimat. Duża
wilgotność powietrza i gorąc
nie do wytrzymania. Każdy,
najkrótszy spacer powodował,
że człowiek był mokry i naj-
chętniej schowałby się w ja-
kimś chłodnym klimatyzowa-
nym pomieszczeniu, o którego
istnieniu można jednak tutaj
tylko pomarzyć. Żeby było cie-
kawiej, następnego dnia po
naszym przyjeździe wyłączyli
w Bermudez prąd. W okolicy
była wichura i zerwało kabel.
To nie tak jak u nas, że uster-
ki naprawiane są natych-
miast. Tutaj prądu nie było
przez pięć dni. Nie można by-
ło włączyć żadnego wiatraka,
który choć trochę ruszyłby
stojące, gorące powietrze.
W całej wiosce nie było też ni-
czego zimnego do picia, do te-
go w ogóle nie mieliśmy ape-
tytu. Przy takim upale nie
chce się przecież jeść. A tutaj
obiady, czyli tzw. „menu del
dia” – zupa, drugie danie i coś
do picia, sprzedawane są tylko
w okolicach południa, potem
ciężko jest już coś kupić. Naj-

gorsze, że przy takiej pogo-
dzie, już w trakcie jedzenia
zupy, z człowieka lało się tak,
że po obiedzie trzeba było iść
pod prysznic. Dlatego już po
kilku dniach zrezygnowali-
śmy z jedzenia zup. W tej czę-
ści świata naszym wybawie-
niem okazały się być soki
owocowe z ananasów, papai
i bananów. Świeże soki w ba-
rach kosztują tutaj taniej, niż
zwykły gazowany napój – nie
mówiąc już o dwa razy droż-
szej Coca Coli. Tak soczystych
i słodkich ananasów jeszcze
nigdy nie próbowaliśmy (ana-
nasy z Puerto Bermudez są
uznawane za najlepsze w ca-
łym kraju). Przez miesiąc
w Bermudez zjedliśmy ich
więcej niż w całym naszym
dotychczasowym życiu. Przy-
gotowanie soku (głównie ana-
nasowego) przed i po połu-
dniu stało się żelaznym punk-
tem programu każdego dnia
(za równowartość złotówki
można kupić tutaj dużego
ananasa lub dwa kilogramy
bananów). Pierwsze wieczory
spędzaliśmy przy świeczkach.

Szybko zdaliśmy sobie spra-
wę, że nie da się przy takim
świetle czytać, więc przesta-
wiliśmy się na rytm dnia i no-
cy – chodziliśmy spać z kura-
mi, wstawaliśmy o świcie, a po
obiedzie robiliśmy sobie sje-
stę. Inaczej funkcjonować się
nie dało. Po trzech dniach
księdzu udało się naprawić
mały generator, więc można
było włączyć wiatrak i telewi-
zor. A kiedy wreszcie wrócił
prąd mieliśmy w końcu zimne
napoje. Żyć nie umierać! 

Miasto...
Puerto Bermudez leży

w geograficznym środku Pe-
ru. Jest „miastem”, siedzibą
gminy, w którym mieszka

około 4000 osób. Do naszego
wyobrażenia miasta mu jed-
nak bardzo daleko. Nie ma
tutaj ani centymetra asfaltu,
ale za to gmina buduje wła-
śnie ogromne, betonowe
chodniki, po których i tak
nikt nie chodzi. Prąd podcią-
gnięto dopiero w tamtym ro-
ku, kanalizacja może będzie
w przyszłości. Dwie główne
ulice wyglądają jak jakieś
biedne przedmieścia: drew-
niane, kryte blachą sklepy,
bary, restauracyjki, wszyst-
kie w innym stylu, w zależno-
ści od możliwości właścicieli,
a obok rosną wysokie chwa-
sty, trawy czy krzaki. Jedy-
nie główny plac – przy któ-
rym znajduje się urząd gmi-

ny, kościół i bank – posiada
zagospodarowane alejki i po-
sadzone drzewa. Brak jakie-
gokolwiek rozplanowania
przestrzennego. Jest tu jesz-
cze lotnisko, którym jest dru-
ga główna ulica miasta i po-
dobno od czasu do czasu na-
wet jakaś awionetka wylądu-
je, ale jeszcze takowej nie wi-
dzieliśmy. 

O telefonach komórko-
wych można tutaj zapomnieć,
chyba, że są używane tylko ja-
ko budziki. Jest za to internet!
Pod tym względem na Peru
nie można narzekać i nawet
tutaj, praktycznie na końcu
świata, znajduje się kilka ka-
fejek internetowych. Dzięki
temu możemy cały czas utrzy-
mywać kontakt z Polską.

Puerto Bermudez

miasto w sercu Peru (6)

Warto wiedzieć

Dominika Langer-Gniłka i jej mąż
Tomek, wyruszyli w maju z Bobo-
wej w podróż poślubną dookoła
świata. W drodze planują spę-
dzić cały rok. Za nimi już m.in.
Peru, Ekwador, Boliwia, Brazylia,
Paragwaj, Argentyna i Chile.
„Dziennik Polski” patronuje i to-
warzyszy w ich wyprawie. Na na-
szych łamach relacjonujemy
fragmenty zapisków z podróży.
Więcej w Internecie na stronie
www.podroznicy.com.pl

Dwie główne ulice wyglądają jak jakieś biedne przedmieścia: drewniane, kryte blachą sklepy, bary, restauracyjki, wszystkie w innym stylu, w zależności 
od możliwości właścicieli, a obok rosną wysokie chwasty, trawy czy krzaki
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W Puerto Bermudez panuje istnie tropikalny klimat. Palmy rosną na każdym kroku

Świeże soki
w barach kosztują
tutaj taniej, niż
zwykły gazowany
napój – nie
mówiąc już o dwa
razy droższej Coca
Coli. Tak
soczystych
i słodkich
ananasów jeszcze
nigdy nie
próbowaliśmy


