
Słupki kilometrów, zużycie paliwa, miejsca, koszty, itp. To ja.  Techniczny.  Zawsze 

te spisywane sumiennie dane wydawały mi się istotnymi, ale teraz zostawiam tę 

buchalterię.  

Syria, to do tej pory nasza najciekawsza logistycznie, poznawczo i niestety 

bezpowrotnie niepowtarzalna tura.  Niepowtarzalna, bo wojna przerwała i wciąż 

przerywa nie tylko nasze nowe przyjaźnie.  Dziś już zupełnie inaczej patrzymy na 

Al-Asada, wtedy tak wszechobecnego nie tylko w obrazach, pomnikach, bramach 

miast, niemal w każdym oknie samochodu, witrynie sklepu.  Z siodła zupełnie inaczej wyglądała ta uśpiona, a dziś tak 

rozkręcona machina wojenna.  Wtedy bawiły nas sztubackie podchody z syryjskim wojskiem, dziś wcale nam nie do 

śmiechu. 

Pierwszy nocleg „w drodze do punktu zero” dzięki uprzejmości znajomych spędziliśmy dosłownie na dworcu, a raczej 

ich dworze kolejowym – stacji Frauenstein.  Z 

kunsztem zamienionej na loft (jak ja lubię 

takie określenia) mieszkalny z obejściem - 

odkąd kilkadziesiąt lat temu zatrzymał się 

tam na amen ostatni pociąg.  Do 

zaokrętowania jeszcze kilka dni, więc z chęcią 

daliśmy się zabrać do zamku Koenigstein – 

jak się okazało dla nas nie ostatnim na szlaku 

krzyżowców.  Pierwszą z takich budowli jest pod bokiem nasz Malbork, a ostatnią przyjdzie nam zobaczyć w Syrii. 

Dopiero z perspektywy lat dostrzegam, jak ta nasza tura przeplatała się militarnymi wątkami.  Bo i ci krzyżowcy z 

Koenigstein, i Asad, i nasi niemieccy znajomi z dworca 

Frauenstein, którym tak nieswojo było na 

Westerplatte podczas, już rok późnej, rewizyty w 

Gdańsku.  No i „pochopnie” wybrana kwatera w 

deszczowej Austrii, która przy śniadaniu rozbudziła 

naszą wyobraźnię gdy okazało się, że być może 

nocowaliśmy w tym samym łóżku co esesman z 

rodzinnej fotografii nad kuchennym stołem?! 

Kolejny skok przez Alpy i już Italia, Wenecja.  Zawsze czekamy na ten moment, kiedy w 

końcu można zdjąć „pancerze”, plecy oddając w objęcia promieni słonecznych.  „Zbroje” 

aż do Austrii w drodze powrotnej będą tylko balastem. 

Trafiliśmy na piękny, nowiuśki prom, wtedy pływający na trasie Wenecja – Tartus (Syria) – Aleksandria - Wenecja.  

Prawie pusty jeśli nie liczyć kilkunastu arabskich samochodów, dwóch enduro pary Anglików i rowerowej pary 

młodych Francuzów.  Anglicy – ojciec i syn w 

drodze do Kapsztadu.  Nie dla nas jeszcze 

taka wyprawa, bo… bo nie mamy tyle urlopu!  

Francuzi – zakochani w drodze „gdzie oczy 

poniosą”, bo na pewno nie te ich rowery 

sprzedane na pniu zaraz po zejściu z promu 

(samą miłością żyć się nie da).  No i jeszcze 

paru ciekawych osobników jak przystało na 

każdy taki „Rejs”.  Ani Adriatyk, ani morze Jońskie, ani Śródziemne nie dały nam szansy zobaczenia najmniejszej fali.  

Gładka tafla do samego Tartus – naszego „punktu zero”. 



Dopiero tu uważamy, zaczyna się właściwa nasza podróż.  Jeszcze kilka rund po 

porcie, bo wciąż czegoś tam brakowało w papierach i wyjeżdżamy za bramę.  

Witają nas przyjazne spojrzenia, szerokie trakty wzdłuż brzegu morza z olbrzymią 

promenadą, która o zmroku zamienia się w olbrzymi plac niby hiszpańskiej fiesty.  

Niby, bo całe miasto bawi się tu bez kropli wina czy piwa. Pierwszy nocleg 

namierzamy wg przewodnika.  Zadbamy i o nasze „konie” - kilka przecznic dalej w 

podziemnym garażu.  Pewnie, że dosiądą ich właściciele „stajni”, wszyscy ich bliżsi 

i dalsi znajomi, zrobią dziesiątki fotografii.  Niemniej nie będą to tabuny 

przygodnych przechodniów.  Nie żebyśmy coś mieli i przeciw nim.  Rozumiemy to, 

bo sami kochamy te nasze „konie”.  Pamiętajmy, że odkąd pojawiły się te 

mechaniczne, marzeniem każdego arabskiego chłopca, mężczyzny jest posiadanie 

własnego.  Dlatego już z oddali budzimy przysłowiowy „respect” na tych naszych.   

W Tartus wsiadamy na motorówę i płyniemy 

na Arwad, tajemniczą wyspę pamiętającą 

Fenicjan sprzed 4000 lat i ostatnią posiadłość 

krzyżowców (znów oni!) w Ziemi Świętej.  

Motorówa to mały kuter zabierający na 

pokład dokładnie tyle luda, ile się zmieści, 

aby nie zamienił się w łódź podwodną.  

Warto podczas krótkiego rejsu zakosztować 

bezpośredniej bliskości z miejscowymi 

turystami, odpowiedzieć po raz kolejny na 

pytania o rodzinę, a przede wszystkim ilość 

dzieci, bo to one, a nie stan konta są tu wyznacznikiem statusu społecznego.  

Rano zostawiamy (niestety) powiew od morza i odbijamy w interior.  Wjeżdżamy 

na M1 czyli autostradę.  Ruch mimo „bezkolizyjnych” skrzyżowań to wolna 

amerykanka, którą znamy już dobrze z Maroka.  Ciężarówka na węźle jadąca pod 

prąd nie robi większego wrażenia.  W połowie drogi do Homs, w lewo od 

autostrady (jedyna od wieków droga z Antiochii do Bejrutu) znajduje się 

wspomniana twierdza, tysiącletni Krak Des Chevaliers.  Wybór wzgórza, 

niedostępność, wielkość  pozostawiają w 

cieniu te wcześniejsze, a przecież także 

ogromne.  Militarny i techniczny 

majstersztyk.  A co tu się działo podczas 

krucjat jeden tylko Pan Bóg wie, a my domyślamy na widok każdego rudego 

Syryjczyka. 

Mijamy Homs. Naszym celem w drodze do Damaszku 

jest jedyne (znów jedyne) miejsce w Syrii, gdzie 

muzułmanie stanowią nikły procent mieszkańców – czyli Malula.  Kolebka chrześcijaństwa. 

Robi się coraz ciemniej. Zwłaszcza tu w górach.  Z pogardą mijamy okropne hotelisko i za 

zgodą siostry przełożonej kwaterujemy w surowym zakonie klasztoru św. Tekli.  Muezina 

tu nie usłyszysz, ale w zamian na żywo poranne śpiewy sióstr (godzinki?).  Nie dało się 

spać, dlatego wstaliśmy wyjątkowo wcześnie.  Na śniadanie siostra Miriam bez cienia 

mistycyzmu przełamała się z nami swoim kawałkiem chleba. 



Zaglądamy do wszystkich świętych miejsc.  Wąwóz na szczyt, przypominający ten 

z Petry,  prowadzi nas do pierwszej nadziemnej chrześcijańskiej świątyni.  

Niepozorny z zewnątrz mur, a  w środku ogarnia nas nastrój pierwszych 

chrześcijan.  Z przyjemnością wsłuchujemy się w oryginalne aramejskie „Ojcze 

nasz”.  Opodal, zbaczając w bok od drogi –  pośród jakiegoś ogrodu wchodzimy 

niemal do dziury - zagubionej tu pogańskiej świątyni czy raczej tylko ołtarza 

ofiarnego Boga Słońca.  I wcale jedno  z drugim się nie kłóci. 

Niezbyt syci siostrzanym poczęstunkiem, a skuszeni przez lokalnego „czorta”, 

ulegliśmy pokusie sytego drugiego śniadania.  Takie śniadanie z widokiem na góry pamiętające początki wszystkich 

tysiącletnich religii zapada na zawsze w pamięci. 

Schodząc wąwozem do naszych maszyn wciąż jeszcze zaparkowanych w 

klasztorze – kolejna pokusa. Tym razem „uczynny samarytanin” częstuje nas 

produktem własnej winnicy - czerwonym mszalnym (niczym kananejskim).  

Oczywiście w uznaniu jakości trunku oraz podziękowaniu za serdeczność 

zabieramy „leczniczo” dwie flaszki w dalszą drogę.  

Z żalem niedosytu (jak zawsze) opuszczamy 

tę przytuloną do urwiska skalnego tak małą, 

a wielką duchem, z szacunkiem traktującą 

braci muzułmanów enklawę 

chrześcijaństwa. Stąd już wszystkie drogi 

prowadzą do Damaszku.  

Jak dziś wygląda to miasto, wtedy tak 

tętniące życiem?  Z przepięknymi pałacami, 

ogrodami, meczetami i ich minaretami.  Z 

sukiem - miastem w mieście – jednym wielkim 

targowiskiem?  Z gigantycznym ruchem bez żadnych 

kodeksów, egzaminów, a jakże niewiarygodnie 

płynnym.  Czy stoi jeszcze ten wielki hotel Orient 

Palace przy nieistniejącej już stacji kolejowej w 

samym środku miasta?  Czy moglibyśmy znów 

zaparkować motocykle w samym środku jego 

wytwornej restauracji, bo przecież właściciel nie 

pozwoliłby inaczej? 

Spacerujemy po zakamarkach miasta, ogrodach, 

„modlimy” w meczetach, a w sklepie ze starociami 

ślązaczka od 20 lat w Damaszku.  Błądzimy wśród 

miejskich murów, to wchodząc, to opuszczając stare 

miasto bramami tak dobrze znanymi z biblijnych 

opisów.  Podgryzamy falafele.  Upał.  Wypijamy 

hektolitry soków.  Pamiętną będzie ostatnia noc i 

poprzedzający ją ostatni łyk soku z granatu, który 

okazał się bombą z opóźnionym zapłonem.  

Dziś wspominamy to z uśmiechem, a wtedy? 

Umierałem całą noc, moje trzewia trawiła armia nieznanych bakterii.  Moje dalsze 



losy były mi zupełnie obojętne… I jeśli się nie domyślacie, czemu piszę tę relację nie zza światów, to przypomnę tylko 

te dwie flaszki od Malulowej Kany. No cóż, trochę szkoda, bo mieliśmy przynajmniej jedną dowieźć do Polski. 

Następnego ranka, na wpół żywy, wypijam „baterię” gorącej, miętowej herbaty i ruszamy dalej.  Zbaczamy szybko z 

głównej zatłoczonej drogi.  Mijamy wielokrotnie zadziwiająco dużo obiektów wojskowych, zamaskowanych lotnisk.  

Potem od ludzi słyszymy też o podziemnych więzieniach.  Ale czy to prawda?  

Wjeżdżamy do małego miasta.  Niewielki 

amfiteatr, porozrzucane po mieście 

kamienne kolumny świadczą o jego bogatej 

historii, zamiłowaniu do sztuki. W muzeum 

na uboczu odkrywamy najstarsze 

zachowane w Syrii, a eksponowane właśnie 

tu mozaiki.  Ja podziwiam ich piękno 

dopiero po dłuższej drzemce na kamiennej 

ławie w przedsionku (wciąż echo 

poprzedniej nocy).  

Do Bosry (7km od granicy z Jordanią) 

wjeżdżamy nagle boczną drogą, kiedy 

wydawało się już, że zabłądziliśmy.  Trzeba 

zobaczyć to miasto.  A właściwie tysiącletnie 

jego pokłady, bo podczas prac 

archeologicznych głównie francuscy badacze 

nie wiedzieli, które z nich odkryć, a które zostawić zakryte.  Czego tu doświadczymy?  Pierwsze co zobaczymy, to oazy 

zieleni, ogrody.  Skąd one tu niemal na pustyni?  Potem odkryjemy mury dziwnych basenów – skąd w nich woda?  Ja 

na swój użytek nazwałem je basenami, ale to rezerwuary wody od czasów rzymskich kilometrami prowadzonej siecią 

podziemnych akweduktów z gór.  Większe niż boisko piłkarskie, otoczone promenadą.  Przyjemnie tam pospacerować 

przy 30 stopniach w cieniu. 

W jednej z oaz zieleni znajdujemy nocleg.  Pod arabskim namiotem.  Jako para w 

specjalnej, tj. oddzielonej zwiewną zasłoną jego części.  W pozostałej, pokotem nocowali 

pozostali „egzotyczni” jak my, ale piesi podróżnicy.  Zasłona nie oddzielała jednak nas 

wcale od innych atrakcji - wchodzących i wlatujących tu z każdej strony.  Wieczór 

spędzamy w towarzystwie młodego Syryjczyka Zakarii (Zachariasza), który za „drobną” 

opłatą był naszym przewodnikiem po zakamarkach ruin, w których wciąż żyją zwierzęta i… 

mieszkają ludzie.  W świetle zachodzącego słońca odwiedzamy nastrojowe meczety, 

rzymską łaźnię, chrześcijańską  katedrę. W tej ostatniej był sam Mahomet, i to dwa razy! 

Poranka oczekujemy z pewnym niepokojem, bo – być może 

lekkomyślnie - wieczorem wręczyłem Zakarii sporą część 

naszej gotówki, gdy ochoczo zadeklarował pomoc w jej wymianie na lokalne funty.  Kiedy 

już niemal pogodziłem się ze stratą…, znajome i  uspokajające Allah akbar rozwiało jak pył 

na pustyni mój brak ufności.  

Na deser największy teatr, jaki ja widziałem, zamieniony w twierdzę.  I ta przeogromna 

budowla została w całości odkopana!  Nie chciało mi się stamtąd wychodzić.  Cudo 

piękne. 



Wieczorem będziemy już w samym środku 

pustyni w Palmyrze, starożytnym mieście na 

szlaku Wschód - Zachód.  To aż 

nieprawdopodobne jak tysiące lat temu 

było możliwe stworzenie takich miast, gdy 

dziś musimy patrzeć na ręce fachowców 

układających płytki, a i tak zawsze coś 

będzie nie tak.  Na drodze trzeba bardziej 

uważać, bo co chwilę mijają nas wypasione 

pędzące „fury” znad Zatoki Perskiej.  Jedna 

z nich wylatuje z drogi chwilę przed nami.  

Mają tu co prawda tor wyścigowy, ale tylko 

dla wielbłądów.  Odkąd przesiedli się z 

garbusów do leksusów ścigają się na 

normalnych drogach, a wielbłądy pozostały 

już tylko atrakcją przyjezdnych.  No może 

czasem, jak w przypadku kolejnego 

poznanego Syryjczyka Abdalkadera, można 

za nie kupić sobie żonę.  

Kiedy w środku miasta zaoferowano mi 

przejażdżkę dwugarbnym odpowiedziałem, 

że dziękuję, bo mam własne „zwierzę” 

(mając na myśli intruza) na co poganiacz 

zdziwiony, że to niemożliwe, bo w całej 

okolicy tylko on posiada wielbłądy. 

W ogóle tutejsi Arabowie nie są tak namolni jak ci z Maroka, ale czasem dopiero właśnie 

dzięki takiej namolności tworzą się bliższe więzi.  Tak było z Abdalkaderem.  Przyczepił się 

do nas jak rzep.  Gdy w odpowiedzi na jego zapędy symbolicznie przejechałem ostrzem 

noża po gardle, bez strachu, a z błyskiem w oku (i zębie) próbował użyć wszelkich 

sposobów, by go ode mnie wydębić.  Ja oczywiście na takie arabskie sztuczki jestem 

odporny (że przypomnę tylko, jak w Fezie puściłem Marokańczyka w skarpetkach), tym 

bardziej, że do moich noży, odkąd zaszczepił mi to 

dziadek, czuję się bardzo przywiązany.  Zwłaszcza 

takich jaki wtedy miałem, i zwłaszcza, że jestem w 

podróży, gdy niejednokrotnie ten nóż jest mi 

niezbędny. 

Po upalnym dniu wałęsania się po Palmyrze, w knajpce do naszego stolika 

przysiadł się nasz „znajomy”.  Zrezygnowany.  Za wiele nie zarobił.  Po 

znajomości lub rodzinnych koneksjach od kelnera dostał zupę.  Od słowa do 

słowa i zaprosił nas wieczorem do swojego 

domu.  Już o zmroku, wciąż niedowierzający 

jedziemy razem (we troje!) na jego 

mechanicznym chińskim wielbłądzie.  

Wzbudzając w całym Tadmor powszechną 

ciekawość i zdumienie,  zajechaliśmy pod 

bramę jego domu.  Skromna kolacja, 

rozmowy, wymiana doświadczeń, 



zwyczajów, ubiorów były przeurocze.  Także on, jego rodzina, rodzice, siostry, 

brat.  Pierwszy raz zobaczyłem, jak wygląda arabskie życie od kuchni w przenośni 

i dosłownie,  gdy przypadkiem trafiłem do takowej w poszukiwaniu „przybytku”.  

Pełnej kobiet, na mój widok pierzchających na wszystkie strony jakby zobaczyły 

diabła.  Na szczęście z uśmiechem na ustach.  Po takiej dawce serdeczności jak 

mogłem się nie odwdzięczyć?  Tylko nóż mógł być adekwatnym do całej tej 

sytuacji.  Wspólny wieczór skończył się późno.  Mirka jeszcze trafiła między 

kobiety i dzieci (mnie oczywiście nie wypadało), a gdzieś już blisko północy 

wybraliśmy się do oazy na wspólną kąpiel, której nigdy nie zapomnę.  I kąpieli, i oazy, i szaleńczej jazdy.  Wyobraźcie 

sobie pędzącego w kompletnej ciemności, między drzewami, polnymi drogami, raz to piaskowymi, raz kamienistymi 

ruinami arabskiego jeźdźca.  Dla którego punktem honoru jest jazda na maxa.   Uff.  Na deser wizyta u dalekiego 

kuzyna, który pracując w Rumunii dorobił się… kilku żon, ale i jedynego, u którego można było wypić zimne piwo.  A 

pamiętajmy, że temperatura w nocy nie spadała poniżej 25 stopni. 

Z żalem (znów…) opuszczamy Palmyrę pomijając już spotkania z dziećmi, wizytę 

w muzeum, rozmowy ze sklepikarzem, od którego dowiedzieliśmy się sporo (!) 

na temat Europejek, gościnność i rozmowy z naszym młodym zarządcą hoteliku 

Mohammadem i jego bratem, a zarazem kelnerem Ahmedem, który pół nocy z 

kolegami pucował moją maszynę.  Ale hultaj nie wypucował! 

Mijając lotnisko, gdzieś tu być może i pod ziemią więzienie o zaostrzonym 

rygorze (brrr),  powoli wbijamy się w gęstą magmę drżącego powietrza o 

temperaturze pewnie z 50 stopni.  Kiedy w tej głuszy nie liczymy nawet na kroplę 

czegoś chociaż mokrego, podczas  postoju w cieniu rachitycznego drzewka (w 

cieniu oczywiście tylko nasze rumaki) okazuje się, że i tu można dostać lodowatą 

colę.  Nam wystarcza jednak, jakże tu smakująca woda oferowana przez 

sjestujących w kucki miejscowych.  Z jakiegoś tylko pozornie podejrzanego 

blaszaka przynoszą butelkę.  Po chwili ponownie zastygają w oczekiwaniu na 

spadek temperatury.  Tak zachowują się i napotkane zwierzęta, powolnie i 

nieznacznie odwracające w naszą stronę głowy. 

Dziwią się tym dziwacznym jeźdźcom, pakującym się w taki skwar.  My zaś ruszamy…  i te kropki wcale nie oznaczają 

kropli deszczu, a monotonię robienia kilometrów przez pustynię.  Tak docieramy do doliny Eufratu.  Ta tak egzotyczna 

dla nas nazwa jeszcze z czasów lekcji geografii, nabrała realnego kształtu - rzeki.  

Woda, szeroki pas żyznej ziemi i roślinności wokół, wcale nie dały nam 

oczekiwanej ochłody.  Wprost przeciwnie.  Kropki dalej nas ciągną, aż 

zatrzymujemy się w murach starożytnego miasta 

Dura Europos (303 p.n.e. – poczytajcie i sami 

zobaczcie na mapie Google!).  W tej olbrzymiej 

fortecy jesteśmy samiutcy! Niesamowite.  

Pewnie tylko dlatego możemy „zwiedzić” (na 

moto) tę metropolię na gapę aż po brzegi Eufratu.   

W końcu temperatura i zmęczenie jazdą pogrążają Mirkę w letargu.  Na murach 

przyjmuje pozycję lotosu (ukłon w stronę pracodawcy), odwróconego o 180 stopni, to 

znaczy nogami do góry.  Nic mnie już nie dziwi.  No, ale trzeba szukać czegoś do picia.  

Do granicy z Irakiem jakieś 20km.  



Miasteczko nadgraniczne wita nas zwiększonym ruchem.  Ludzie bardziej żwawi, bo słońce dawno za zenitem.  Wielkie 

rondo, sklep.  Kupujemy i na miejscu wlewamy w siebie ile się da, jednocześnie wyczuwając jakiś (nadgraniczny?) 

niepokój.  O ile dzieciaki są jak zawsze kochane, o tyle ci starsi już bardziej wstrzemięźliwi, albo ostrożni.  Szybko 

rozeszło się, że jacyś inni się tu pojawili.  W końcu zjawia się „morowy” 

młodzieniec, zaczyna oglądać i notować coś przy naszych moto.  Na pytania nie 

reaguje, poważnie nas lustruje, aż ktoś 

szeptem daje znak, że to tajniak.  W końcu 

odjeżdża.  Dzieciaki podsuwają nam jeszcze 

kartony, by było nam wygodniej delektować 

się trunkami (bo siedzimy na betonowych 

stopniach), ale obopólnie decydujemy, że lepiej 

niespiesznie się stąd ewakuować.  Jechać dalej na 

południe już się nie da, więc „przekraczamy” Eufrat 

na wschodnią jego stronę.  Cudzysłów przy przekraczaniu jest 

jak najbardziej zasadny, bo w połowie mostu harmider 

wyrywa mnie ze skupienia na rzece, moście.  Wszyscy wokół 

zaczynają na mnie trąbić, krzyczeć, dając jakieś nerwowe 

znaki… Lukam w lusterko.  Mirkę już zatrzymali.  Okazuje się, 

że (w skupieniu) przejechaliśmy stanowisko kontroli 

wojskowej bez kontroli.  Posłusznie zawracamy.  Wojskowy w 

podkoszulce, gestem zaprasza nas do swojego biura, gdzie 

tylko wojskowe wyro, jakiś stolik i wiszący kałasznikow.  No i zaczęło się.  Paszporty, 

dowody rejestracyjne, wizy.  Skąd, dokąd, po co, na co?  I ni w ząb po naszemu.  Spisuje 

wszystko „fonetycznie” w swoim notesie, jednocześnie klnąc pod nosem (niczym –

„mocium Panie cymbał pisze”).  Już nie pamiętam jak się z nim w końcu dogadaliśmy, ale jedziemy dalej.  Lepiej to czy 

gorzej nie wiem, ale aż do Al Raqqah „z ogonami”.  Do dziś nie wiemy czy śledzili nas w trosce o nas, czy może w trosce 

o siebie.  Ostatni ogon „przekazał” nas na rogatkach, ale komu, to już nie było łatwo odkryć. 

Takich spotkań mieliśmy jeszcze kilka. Czasem tylko karabin na podkoszulku 

mówił nam, że to jakaś kontrola czy patrol i lepiej się zatrzymać.  Tak było i przy 

zaporze olbrzymiego jeziora Al Assada, gdzie nie mogliśmy się ani zatrzymać, ani 

rozglądać w drodze do twierdzy Qalaat Jaabar.  Przy twierdzy znów jesteśmy 

sami.  W pustym szałasie sami sobie serwujemy napitek, na ladzie pozostawiając 

„co łaska”.  Dzień nas żegna pięknym zachodem słońca w wodzie, gdzie daremnie 

wypatrywać przeciwległego brzegu tego wielkiego zalewu. 

W mieście zaczyna się dopiero życie.  Jesteśmy tu chyba jedynymi „białymi” i dlatego wzbudzamy bezustanne 

zainteresowanie.  Czasem bywa to niebezpieczne, ale nie dla nas.   Gdy młodzi chłopcy przepychają się wzajemnie w 

Mirki stronę, dostaje im się od policjanta.  Na darmo nasze, że nie szkodzi, że to może końska, ale jednak zabawa.  On 

traktuje to bardzo poważnie.  Jak dla nas za bardzo. 

Od samego rana przy moto dzieciaki.  Zwłaszcza jeden.  Chyba przyszły mechanik, 

chociaż oni tu wszyscy „mechanicy”.  Jakieś 6-7 lat.  Nim zdążyłem cokolwiek mu 

wytłumaczyć, powtórzył samodzielnie każdy mój ruch przy odpalaniu maszyny.  

W ostatniej chwili powstrzymałem go od wrzucenia jedynki! 

W Al Raqqah zatrzymujemy się wielkim hotelu.  Chyba jesteśmy tam sami, nie 

licząc sztabu obsługi. Trudno się dogadać.  W końcu prowadzą nas długimi 

korytarzami, windą na kolejny poziom, znów korytarzem do naszego pokoju.  

Moto zostają w cieniu przy wejściu.  Gdy wróciłem po worek, nosił widoczne ślady kogoś ciekawskiego.  Celowo na 



wierzchu zostawiam na takie przypadki zniechęcające rzeczy jak skarpetki, buty, mokry ręcznik.  Mimo wielu oczu 

obsługi nie było sensu nawet pytać, kto tu majstrował.  Taki sztab zwykle trzyma sztamę.  Wieczorem, kiedy chłodniej, 

miasto ożywa – tłumy rodzin, dzieci, gwar, zabawa i tylko czasem gdzieś w bocznych ulicach jakieś mocno strzeżone 

obiekty i groźny wzrok strażnika.  Rano, bez specjalnego żalu opuszczamy hotel, ale nie miasto, które zapewne warto 

byłoby poznać bliżej. 

Kolejny „popas” w Aleppo.  Opis zabytkowych atrakcji pozostawiamy dociekliwym 

– w sieci znów znajdziecie wszystko, łącznie ze zdjęciami lepszymi niż nasze.  

Wspomnę tylko poszukiwania miejsca do spania.  Zwykle w tej kwestii każde z nas 

nie tylko patrzy jedno na drugie, ale i na to samo liczy.  A tu Mirka w jedną stronę, 

ja w drugą.  Początkowo w zasięgu wzroku tylko olbrzymi Hilton (oczywiście 

straszliwie drogi i nie przystający do naszych zwyczajów), ale potem znajdujemy 

mnóstwo pomniejszych na naszą kiesę.  Takie od niemal pustych pokoi z pryczą 

(to też nie dla nas, bo ani kibelka, ani wody), do tych na naszym „poziomie”.  W 

tym urocze przytulisko z przedziwną windą (z roku 1847), z mnóstwem różnych 

ludzi (to lubimy), tani i do tego z przepięknym balkonikiem, z widokiem na miasto.  

A i moto udało się zaparkować pod ziemią w Hiltonie.  Spokojny wieczór z 

widokiem na miasto – tego nam było trzeba.  Brakowało tylko czegoś „by 

spragnionych napoić”.  I tu całkiem przypadkiem spotkaliśmy Syryjczyka 

mówiącego po polsku!  Ten pełen sentymentu do Polaków od czasu swojego 

dwuletniego pobytu w Polsce, zupełnie bezinteresownie zabrał nas na podejrzane 

zaplecze jakiegoś ortodoksyjnie wyglądającego sklepu, gdzie po otwarciu wielkiej 

lodówki oczom naszym ukazał się „eden” napojów zupełnie nie z tego świata.  

Bardzo miło wspominamy Aleppo.  Wieczór, dzień, stare miasto, Wielki Meczet, a 

przede wszystkim ludzi, w tym i czyścieli butów, którzy warowali na nas pod 

ogromną cytadelą… A  liczyłem, że się rozmyślą, bo nie lubię, gdy mi je czyści kto 

inny niż deszcz i wiatr. 

Z żalem ruszamy na południe.  Wieczorem 

zanocujemy w Hamah (Hama).  Ale nim tam 

dotrzemy, po drodze zbaczamy do 

„umarłego miasta”.  Kiedy tracimy nadzieję, 

że tam trafimy, wjeżdżamy w jego ruiny.  

Nikogusieńko.  Po chwili jednak warkot 

motorynki i dwóch młodzieńców (jeden 

rudy!) wita nas z radością.  Tu na tym 

odludziu - elokwentni, mówiący nie tylko po angielsku, mili chłopcy – i miasto 

jakby ożyło. 

Jeszcze trochę km w „dół” i jesteśmy w Hamah z 

charakterystycznymi, wijącymi się zakolami leniwie 

płynącej rzeki Orontes, przedziwnymi „młyńskimi 

kołami”.  Trafiamy do przepięknego i „pustego” 

turystów Pałacu Azm, w którym okresowo mieszkali 

syryjscy władcy.  Oczywiście upał niemiłosierny, ale 

panowie z ochrony specjalnie dla nas uruchamiają na 

wewnętrznym dziedzińcu fontannę, która daje przynajmniej optyczną ochłodę.   

Moto parkujemy już tradycyjnie przy ladzie recepcji w pobliskim hotelu.  Wysokie schody 



nie są przeszkodą dla kilku „silnych” chętnych wspomaganych 125ps’ami.  Ech ta 

ich życzliwość… Gdy nazajutrz gubimy w moto śrubkę (fi 10mm) każdy napotkany 

„mechanik” oferuje pomoc.  Od kawałka drutu po calową śrubę.  Liczą się 

oczywiście gotowość i „piekielne” chęci.  Bo, że w końcu jakoś się zrobi, to 

jesteśmy pewni.  Zapamiętamy tych wesołych i beztroskich ludzi, z których wielu 

chce zrobić sobie z nami zdjęcie.  Dziś już zapomnieli o beztrosce, tak jak i świat 

powoli o nich zapomina... 

Kolejny odpoczynek przy arbuzie i decydujemy się na gruntowną kąpiel naszych „wierzchowców” (nawiasem mówiąc 

pierwszą i ostatnią w tej podróży).  W końcu wracamy przez góry nad wielką (chłodną!) wodę i im też się coś należy po 

tych pustynnych wojażach.  Wspominam o tym, bo w Syrii każde rzemiosło traktuje się bardzo poważanie.  Rzetelna, u 

nas dawno zapomniana, fachowa ceremonia. 

Latakia.  Tu służył w marynarce nasz znajomy Abdalkader.  Port, ruch, hałas, tłok, 

wysoka zabudowa i wielki Asad.  Po nocy w studenckim hoteliku wyjeżdżamy z miasta 

szukając jakiejś przyjaznej plaży.  Trafiamy wpierw 

do restauracji dosłownie „nad” brzegiem, ale tu 

nie bardzo jest jak się wykąpać.  Potem próbujemy 

wjechać do jakiegoś ośrodka „wczasowego”.  Nie 

wolno!?  Przy drugiej bramie kiwają na nas (to 

zwykle tu normalne), a nim zdążyli wstać z miejsc 

my już w środku.  Nie oglądając się za  siebie 

parkujemy na plaży.  Warunki ekstra – dojście do wody, prysznic, z odzienia i 

marek samochodów widać zamożni „letnicy”, kobiety w bikini… Dopiero przy wyjeździe zorientowaliśmy się, że to 

zamknięty ośrodek wojskowy.  Cóż, łatwiej było wjechać niż teraz wyjechać… 

No jak tak, to postanawiamy przejechać jeszcze dziś granicę z Turcją.  Tu podobnie – łatwo powiedzieć, a przejechania 

(w świetle karabinów) bym nie ryzykował.  Poddajemy się tej okropnie długiej i nie zawsze do końca zrozumiałej 

procedurze odprawy.  Kiedy już tracimy nadzieję na szybki wjazd do Turcji, mamy jechać.  Niedowierzająco, 

podejrzliwie spoglądając na te stanowiska karabinów… wjeżdżamy do Turcji. 

I tu właściwie nasza syryjska część tury się kończy.  Tydzień czasu mamy do 

pociągu w Edirne przy granicy z Bułgarią.  A więc szybko.  Trasa w górach 

przepiękna.  Wyobraźcie sobie prędkość 100 km/h po niekończących się 

serpentynach.  Zapominamy jak się jedzie na moto w pionie.  Robi się chłodniej.  

Nie żeby sięgać aż do balastu, ale coś trzeba jeszcze wciągnąć na siebie.  W 

Adanie wypad nad morze do Karatas.  Dalej Kapadocja.  Znów przez góry 

(trafiamy do jakiegoś sanatorium z łaźniami, basenami „wrzątku” i uczestniczymy 

w tureckim/muzułmańskim zakończeniu Ramadanu.  Nocujemy gdzieś wysoko w 

górach na stacji benzynowej.  Tu dopiero „odkupiłem” sobie nóż.  Godzinami zjeżdżamy w dół poprzez niewyobrażalny 

front robót drogowych.  Zatrzymujemy się na dłużej w podziemnym mieście Kaymakli.  Ankarę zapamiętam tylko z 

serwisu, który prowadzą ojciec i syn.  W końcu pierwsza wymiana oleju. Zrobili to 

perfekcyjnie!  Ale nie możemy nie zatrzymać się w Istambule.  Jak pewnie od 

tysięcy lat niewyobrażalny ruch.  Mirce należy się respect – dzielnie i słowem, i 

czynem odpierała ataki Turków niczym Sobieski pod Wiedniem.  I kolejny polski 

akcent – nocujemy w samym centrum w małym, ale przyjemnym (tanim) 

pensjonacie prowadzonym przez Polkę, w otoczeniu ekskluzywnych (drogich) 

hoteli.  Musiałbym użyć jeszcze wielokrotnie przymiotnika „niewyobrażalny” dla 

tych, którzy tego wszystkiego nie widzieli.  Zwiedzamy co się da (od placu Taksim, 

po Hagia’e Sophie), obiecując sobie, że Turcję zostawiamy na starość (?!). 



Do Edirne zajeżdżamy późnym wieczorem.  To też ciekawe miasto, więc w 

łóżkach lądujemy po północy.  Od rana do popołudnia czas spędzamy na stacji.  

Odprawa.  Dziesiątki Turków wracają do swojego nowego „faterlandu”.  Maszyny 

parkujemy na samym początku składu pociągu – kto nie przeskakiwał moto 

pomiędzy wagonami, ten nie wie o czym mowa.   

W przedziale towarzyszy nam starsze od nas małżeństwo.  Bardzo mili państwo.  

Wracają od siebie do siebie.   Rozmawiamy trochę – tym razem przydaje się i 

przypomina niemiecki.  Widząc, że jedziemy te prawie dwa dni o suchym pysku 

(nie licząc piwa w „Warsie”) częstują nas swoimi zapasami.  Handel wymienny... w zamian odstępujemy im łóżka na 

dole.  Orient-optima expres jest bardzo orientalny.  Wszyscy palą dosłownie wszędzie, mimo ostrzegawczych tabliczek.  

O dziwo, gdy pociąg mija granicę Unii, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nie pali nikt!  Zaczyna się inny świat…  

Ciemno, zimno, leje. 

Nim trafimy do zabukowanego wcześniej Jugend und Familien gastehaus’u do 

północy błądzimy w ulewnym deszczu.  Bez pomocy życzliwego Austriaka za Chiny 

byśmy go nie znaleźli.  W drzwiach wita nas kartka z informacją i klucz.   

Rano dalej zimno i deszcz, ale widok grupy rowerzystów wciągających ortaliony i 

ruszających w trasę mobilizuje i nas.  Nim dojedziemy do Gdańska jeszcze nie raz 

zmokniemy, zmarzniemy.  Na niejednej stacji wypijemy niejedną „herbatkę”, nim 

wieczorem już po polskiej stronie rozgrzejemy się w końcu naszą żołądkową.  Nie 

chce nam się wierzyć, że to już Polska.  Pędzimy jak na skrzydłach, w nozdrza 

łapiąc zapach rodzimej „stajni”.  Mandat z bladą fotografią mojego pancernika 

otrzymany niedługo potem przypomni nam (mnie boleśniej) tę szarżę.  Z 

ciekawości sprawdziłem miejsce – kilka domów w otwartym terenie, ale 

przekroczenie jest.  Ciekawe, że tylko ja zostałem gwiazdą, przecież bądź co bądź 

pędziliśmy w „stadzie”.  Ponad 12 tys. km, tylko jeden mandat, tylko tu.  Bo tu 

jest właśnie Polska, nasz kraj, nasza straż… wiejska – i znów ten wątek tym razem  

bardziej paramilitarny. 

Narzekanie mamy we krwi, ale co to znaczy kiedy Tam…  Właśnie serwisy rtv donoszą, że większości tych miejsc już nie 

ma.  Kolejne zniszczenia, tysiące ofiar i wcale nie widać końca… 

 


