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Wyprawa za ocean – Wenezuela!

Na festiwalu w Turcji Maryla Szupiluk okry³a swoim swetrem dygocz¹c¹ 
z zimna Mariê-Fernandê. Ta – byæ mo¿e z wdziêcznoœci - zaprosi³a nas do sie-
bie, do Guayany na miêdzynarodowy festiwal. Byæ w Ameryce Po³udniowej! 
Czy bêdzie nas na to staæ? Uda³o siê!

Polecieliœmy œwietnymi liniami holenderskimi KLM, z przesiadk¹ w Amsterda-
mie, oczywiœcie. Lotnisko tamtejsze przeogromne. Choæ mia³am za sob¹ oko³o 
30 lotów, jednak Amsterdam zrobi³ na mnie du¿e wra¿enie. Przelot przez Atlan-
tyk.  - Marylko, nie myœl co jest pod nami, nie myœl o tej wodzie - Krzysztof uspokaja³ 
¿onê, tak jakby to mia³o jakiekolwiek znaczenie, co jest pod nami w razie... 
Lot trwa³ 9 godzin. Rano pod nami cukierkowo-niebieskie Morze Karaibskie 
i doœæ okropne zabudowania. Port lotniczy w Caracas - nieskoñczona be-
tonowa budowla. Wszêdzie pe³no ¿o³nierzy z karabinami. Po wyjœciu z budynku 
buchn¹³ na nas ¿ar z pieca chlebowego pomieszany z ³aŸni¹ parow¹. Do tego 
bardzo intensywne zapachy owoców, wilgoci, brudu. Czeka³ na nas konsul RP. 
Mieliœmy z marszu zakontraktowany koncert dla ambasadora RP na przyjêciu 
dla Polonii. W zamian ambasada mia³a nas podj¹æ kolacj¹. Daliœmy kon-
cert nieumyci, tañczyliœmy na marmurowej pod³odze. W zamian poczêstowano 
nas sokiem i kieliszkiem wina. Na kolacjê mieliœmy pojechaæ do McDonaldsa 
i zap³aciæ za ni¹ sami. - Pani dyrektor festiwalu zwróci wam pieni¹dze - zapewnia³ 
nas pan konsul, co oczywiœcie siê nie sprawdzi³o. Poniewa¿ nasze telefony ko-
mórkowe nie mia³y ³¹cznoœci z Polsk¹, prosiliœmy konsula, aby zadzwoni³ do 
Gorzowa i poinformowa³, ¿e dolecieliœmy szczêœliwie. Dopiero po trzech dniach 
zdenerwowane rodziny dowiedzia³y siê, ¿e jesteœmy cali. Tak wiêc polska s³u¿ba 
dyplomatyczna po raz kolejny w naszych doœwiadczeniach okaza³a siê mar-
na i nieuczciwa.

Po takiej kolacji dalej w drogê, autobusem 800 km na po³udnie do miej-
sca przeznaczenia. - Ubierzcie siê ciep³o do autobusu, bo jest klimatyzacja - ostrze-
gano nas. Jak mo¿e byæ zimno w autobusie, skoro na powietrzu jest 40 st. 
C? Mimo to dziewczyny wyjê³y ³owickie we³niane zapaski i wygra³y. A my, 
doroœli, trzymaliœmy zêby, ¿eby nie wypad³y ze szczêkania. Na ka¿dym postoju 
wpadaliœmy w rozpalony piec i z powrotem do lodówki, bo w autobusie by³o 
tylko 16 st. C. Jechaliœmy 10 godzin, przez ca³¹ Wenezuelê, a¿ nad rzekê Ori-
noko. Szalona jazda, szalony kierowca i œwietne drogi. 

Na dziedziñcu szko³y, która nas goœci³a, ros³y olbrzymie drzewa mango 
i mandarynki. Nikt tu nie zbiera³ owoców. Szko³a bez okien, tylko otwo-
ry. M³odzie¿ zamieszka³a u rodzin, na ogó³ zamo¿nych, z w³asnymi domami. 
Op³ywa³y nasze dzieci w dostatki i rozrywki. My, doroœli, mieszkaliœmy w hotelu. 
Zmarnowaliœmy tam mnóstwo czasu zamiast zwiedzaæ. Cech¹ charakterystyczn¹ 
po³udniowców jest nie spieszyæ siê. S³ynne mañana. Ci¹gle czekaliœmy: to na 
t³umacza, to na zespó³ gospodarzy, to na rozpoczêcie koncertu. Nikt nigdy nie 
wiedzia³, co bêdzie i o której godzinie. Tresowaliœmy naszego t³umacza Marco 
tak, ¿e gdy wyje¿d¿aliœmy, twierdzi³, ¿e jest innym cz³owiekiem. 

Festiwal jak ka¿dy: du¿o koncertów, m³odzie¿ z ró¿nych krajów. Tyle, ¿e 
w ka¿dym mieœcie sta³ pomnik Simona Bolivara, twórcy wolnych krajów Ame-
ryki £aciñskiej, wiêc my: kwiaty i pok³ony przed ka¿dym pomnikiem. 

Koœcio³y te¿ nie maj¹ górnych czêœci œcian. Ptaki przelatuj¹, zostawiaj¹ na 
³awkach to, co ptaki zostawiaj¹. A s¹ tak bardzo kolorowe! Symbolem We-
nezueli jest tukan. Rzeka Orinoko jest przeogromna i mêtna, motyle s¹ wielkoœci 
ptaków, a d¿ungli nie da siê opisaæ. Ulewa tropikalna to œciana wody, po 
niej natychmiast pe³ne s³oñce i za moment wszystko znów suche. Wszêdzie 
s¹ tamtejsze kwiaty o barwach nam kojarz¹cych siê z kolorowa bibu³k¹. 
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Z Wenezuelk¹ w tradycyjnym kostiumie 
karnawa³owym, El Callao, 1999

Nowe banknoty wenezuelskie z portretami 
„Ma³ych Gorzowiaków”. Wenezuela, 1999

Wenezuela - Boliwar, 1999. Z papug¹ prosto z d¿ungli
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W du¿ym mieœcie na ulicach krzewy i drzewa jak bukiety (a miasto ma 
1,3 mln mieszkañców). W³aœnie mieszkañcy: niscy, smagli, doœæ krêpi. Dziew-
czyny cud, ale panie bardzo przysadziste. Choæ jak zaczn¹ tañczyæ swoje ho-
roppo i salsê, to a¿ wierzyæ siê nie chce, ¿e z tak¹ wag¹... Panowie... no 
có¿, maj¹ piêkne oczy i w³osy.

Jeœæ nam dawali du¿o i rozmaicie, np. pe³n¹ szklankê kostek lodu za-
lan¹ rzadk¹ zimn¹ kasz¹ mann¹ albo placek wygl¹daj¹cy jak szarlotka, tyle 
¿e zamiast jab³ek miêso z ryby albo z ¿ó³wia. No i wszechobecna wo³owina 
w postaci podeszwy. Tak¿e jukka pieczona, banany pieczone i ró¿ne nieznane 
owoce. 

Zawieziono nas do El Callao - miasta z³ota i callipso (taki taniec). 90% jego 
mieszkañców to bardzo ciemnoskórzy potomkowie z Trynidadu. Prowadzono nas 
na stadion przy dŸwiêku og³uszaj¹cych bêbnów. Ca³e miasto wyleg³o i wita³o 
nas ha³aœliwie na tym stadionie. A tam o ma³o ¿ywcem nie z¿ar³y nas muszki 
puri-puri (wielkoœci kropki). Czysty ob³êd! Po powrocie znowu – m³odzie¿ do ro-
dzin, które obsypa³y ich z³otymi podarkami, a my do hotelu i sami z sob¹. 

Na koncert fina³owy przyjecha³ pan ambasador, zaprosi³ nas - doros³ych  
- na kolacjê o 1.00 w nocy do luksusowej restauracji, po czym zostawi³, bo 
okaza³o siê, ¿e nie ma pieniêdzy i musi szukaæ bankomatu. Na szczêœcie my 
byliœmy ponad to. Humory nam dopisywa³y. Np. Marylka zapragnê³a zjeœæ jaj-
ko i nijak nie mog³a znaleŸæ go w sklepie. Zatem przy kasie odby³ siê swo-
isty spektakl. Po wyczerpaniu wszystkich znanych jêzyków obcych i gier mi-
micznych, dopiero donoœne „ko, ko, ko” i machanie „skrzyd³ami” oraz wysi³ek 
ze stêkniêciem jak przy znoszeniu jajka, da³o oczekiwany rezultat. Ja z Krzyœkiem 
le¿a³am przed sklepem ze œmiechu. A wiêc có¿ nam pan ambasador ze swo-
im z³ym zachowaniem!

Trafi³a siê te¿ mi³oœæ. Carlos zakocha³ siê w Ewie z wzajemnoœci¹. Ca³owali 
siê i przytulali, pani dyrektor festiwalu szala³a z wœciek³oœci, ¿e to nieobyczajne. 
A tu po roku, proszê, Carlos przyjecha³ do Gorzowa i zabra³ Ewê. Dziœ maj¹ 
ju¿ dziecko i s¹ bardzo szczêœliwym ma³¿eñstwem. Tak to czasem egzotyczna 
podró¿ staje siê dla kogoœ wymarzonym ¿yciowym celem.

Mimo strachu przed chorobami i ¿o³nierzami, mimo wo³owej podeszwy, by³ 
to niezapomniany wyjazd. Nasze dzieci s¹ tak piêkne w strojach ludowych. Ta-
kie inne.  

Straciliœmy, niestety, okazjê zobaczenia Salto Angel – najwiêkszego wodospa-
du œwiata, mimo ¿e byliœmy o krok. Pozosta³y niezwyk³e wra¿enia, a ja do dziœ 
mam ¿ó³wia, który nosi imiê Maria-Fernanda. Tak jak dyrektorka festiwalu. 

     Lidia Przyby³owicz

Festiwal w Egipcie – Ismailia, sierpieñ 2000 r.

Po raz pierwszy do Afryki przez Moskwê zespó³ polecia³ samolotem rosyjskich 
linii lotniczych. Byæ mo¿e nie by³oby w tym nic atrakcyjnego, ale ju¿ wiêcej 
nie chcê lecieæ ciasnym i dusznym TU 154 E. Niechêci do rosyjskich linii lot-
niczych dope³ni³y problemy, które mieliœmy na lotnisku w Kairze i gdyby nie 
interwencja polskiego MSZ-tu, nie wiadomo kiedy wylecielibyœmy do kraju. Po-
zytywnym by³o to, ¿e w drodze powrotnej musieliœmy zostaæ dzieñ w Moskwie 
i dziêki temu zwiedziliœmy tê wyj¹tkow¹ stolicê. Rozczarowanie prze¿y³ jeden 
z tancerzy, który obudzi³ siê w hotelu zbyt póŸno, aby pojechaæ z nami do 
centrum. ¯adnymi sposobami ani my, ani eta¿owa nie mogliœmy go dobudziæ. 
Spa³ jak kamieñ.

Z lotniska w Kairze odebrali nas organizatorzy. Pod siln¹ eskort¹ policji tu-


