
Kuba od dawna chodziła nam po głowie, szukaliśmy możliwości  

i sposobu dotarcia tam motocyklem, otarliśmy się nawet o firmę 

Ernesta Guevary - syna Che, który organizuje motocyklowe wycieczki 

po Kubie, niestety raczej na kieszenie amerykańskich, nie 

wschodnioeuropejskich bikersów. W końcu, jak to zwykle bywa 

zupełnie przypadkiem, wpadliśmy na stronę Moto Cuba Tour (http://www.motocubatour.pl/).  

Oferowali najbardziej sensowny i ekonomicznie do przyjęcia dwutygodniowy objazd Kuby na 

Hondach NC750. Nie zastanawialiśmy się dłużej niż trwa wypalenie kubańskiego cygara i już 

wkrótce znaleźliśmy się w Hawanie.  

Była 20 czy 21 czasu lokalnego, co oznacza polską głęboką noc i właściwie powinniśmy byli być już 

w lóżkach, zwłaszcza po kilkunastogodzinnej podróży. Ale jak spać, gdy miasto z dziennego letargu 

właśnie budzi się do nocnego życia? Tłum ludzi wypełnia uliczki Starego Miasta, a bary kuszą 

rumem i piwem. Okna i drzwi domów są otwarte na oścież, z ogromnych płaskich telewizorów 

wylewa się na ulice lokalna muzyka, ponad nią unosi się śmiech dzieci i głośne rozmowy dorosłych. 

Chłoniemy pierwsze zapachy, widoki, wrażenia. Na sen nie ma czasu, już następnego ranka 

zwiedzamy miasto kabrioletem z lat pięćdziesiątych. W centrum, w pobliżu Kapitolu, wspaniale 

prezentują się odnowione dziewiętnastowieczne budynki kolonialne.  Nieco dalej architektura jest 

równie piękna, tyle że zniszczonych przez czas domów coraz więcej. Walące się kamienice 

wspierają te już odrestaurowane, często pomalowane na niebiesko, czerwono, żółto. Ale coś, co  

w Polsce byłoby szalone i w złym guście, tutaj - w karaibskim świetle, nadaje miastu wyjątkowego 

kolorytu i uroku.  

Przejeżdżamy przez gigantyczny Plac Rewolucji, z którego Fidel godzinami przemawiał do rodaków  

i gdzie w  1988 roku jego miejsce zajął Jan Paweł II. Ktoś, kto nie jest pasjonatem historii, być może 

w tym miejscu po raz pierwszy napotka wielkich kubańskich rewolucjonistów: José Martí – wieża 

nazwana jego imieniem króluje nad placem, oraz Che Guevara i El Camilo Cienfuegos, których 

wielkie płaskorzeźby zdobią fronty stojących przy placu wieżowców. 

Odpoczywamy chwilę w cieniu rozłożystych drzew w Parku Almendares – to zielone płuca miasta. 

W rzece przepływającej przez park chrzczeni są wyznawcy Santerii, każda nowo przyjęta osoba 

musi przez określony czas ubierać się tylko na biało, dzięki czemu łatwo wyłuskać na ulicy 

wyznawców tej religii, łączącej w sobie obyczaje afrykańskie i chrześcijańskie. 

Po południu spotykamy się z naszą grupą: Paweł, Stanisław oraz Thomas, Czech spod polskiej 

granicy. Towarzyszą nam Oskar - kubański przewodnik, który studiował w Szczecinie i świetnie 

mówi po polsku, Darek – organizator z Polski oraz Kiala, szpica przednia i nasz przewodnik  

w drodze. Są jeszcze Eduardo i Luis, jadą samochodem technicznym, który przewozi bagaże, wodę, 

a później też poza kartkowy chleb, cebulę i pomidory, którymi zajadamy się podczas „popasów”. 

Grupa jest dość liczna i dla nas, zwykle podróżujących samotnie, jest to zupełnie nowe 

doświadczenie. Na szczęście wkrótce okaże się, że mieszanka języków, osobowości, zainteresowań 

czy poglądów nie tylko politycznych, w niczym nam nie przeszkadza. Chociaż spędzamy ze sobą 

całe dnie i połowę każdej nocy, dogadujemy się wyjątkowo dobrze. 

http://www.motocubatour.pl/


Ruszamy w drogę. Gdy ta jest zła, szpica-Kiala unosi lewą lub prawą nogę, tę pod którą akurat jest 

dziura w asfalcie, każdy z nas przekazuje tę informację jadącemu za nim i czasem zdarza się, że cała 

grupa jedzie z obiema nogami uniesionymi w górę….  Kierujemy się na południowy wschód. 

Odwiedzamy farmę krokodyli - żal, że żyjące kiedyś wolno na tych bagnistych terenach, teraz 

zostały sprowadzone do roli zwierząt hodowlanych, trzymanych przy życiu tylko dla kaprysu 

posiadania butów czy torebki z ich skóry. Milszy widok czeka kawałek dalej, gdzie w niewielkim 

gaju otoczył nas rój malutkich koliberków. Właściciel domu zwabia je do siebie poidełkami  

ze słodką wodą. Ptaszki skwapliwie korzystają z przynęty, dzięki czemu możemy przyjrzeć im się  

z bliska. Kolibry kubańskie należą do najmniejszych na świecie. Ważą niecałe 2 gramy, mają 

niewiele ponad 5 cm długości, ale skrzydełkami machają 80 razy na sekundę, a w ciągu jednego 

dnia mogą odwiedzić  nawet 1500 kwiatów!  

Po południu docieramy do Playa Girón, gdzie w 1961 roku Amerykanie rękami Kubańskich 

uchodźców na próżno próbowali zatrzymać rewolucję Castro. Odtąd cała nasza podróż będzie 

znaczona miejscami związanymi z rewolucyjną historią Kuby. Następnym przystankiem będzie 

Trinidad, tu poznajemy weterana walk znad Zatoki Świń. Był wtedy młodym, przystojnym 

mężczyzną, pokazuje nam swoje zdjęcie z tamtych lat oraz medal, dowód  odwagi, jaką wykazał się 

w czasie walki. Jest chyba dla niego więcej wart niż Łada, obok której parkujemy motocykle, a którą 

dostał od Fidela po wojnie, w uznaniu zasług dla Rewolucji. 

W XVIII wieku Trinidad był nie tylko centrum przemysłu cukrowego, ale również centrum 

niewolnictwa. Opodal miasta, w Dolinie Ingenios, znajduje się typowa rezydencja kolonialna 

Manaca Iznaga, nad którą góruje 45-metrowa wieża. Wspinamy się na jej szczyt, skąd rozciąga się 

przepiękny widok na całą dolinę. 200 lat temu nikt nie zaprzątał sobie głowy widokami, z góry 

obserwowano wyłącznie pracę niewolników, a dźwięk zawieszonego pod dachem dzwonu 

wyznaczał porządek ich dnia: początek i koniec pracy oraz czas modlitwy. Rutynę przerywała 

jedynie ucieczka któregoś z niewolników,  wtedy dźwięk dzwonu wzywał wszystkich do 

poszukiwań.  

Sam Trinidad, gdzie do dziś można zobaczyć pozostałości po liniach, dzielących chodniki na część 

dla białych i dla Afro-kubańczyków widzimy nocą, kiedy na głównym placu w centrum rozpoczyna 

się koncert muzyki na żywo. Turyści siedzą przy stolikach przy scenie, nam bliższe są schody po 

przeciwnej stronie placu, gdzie też można zamówić Cuba Libre, ale przynajmniej wypijamy ją  

w towarzystwie miejscowych oraz kręcących się wokół nas psiaków. Szukają jedzenia, zabawy, 

przyjaznej ludzkiej dłoni... jeden z nich przesypia cały koncert na kolanach Thomasa. Kiedy na 

scenie gasną światła musimy się rozstać, psisko prześpi pewnie resztę nocy w jakimś zacisznym 

kącie, nam sen nie pisany, bo Darek odkrywa przed nami jeszcze jedną atrakcję Trinidadu – 

ogromną jaskinię na przedmieściach, w której przepastnych skalnych salach urządzono dyskotekę. 

Poranek nie należał do najłatwiejszych, na szczęście tego dnia zamieniliśmy konie mechaniczne na 

prawdziwe wierzchowce, a asfaltową szosę na polną drogę. Mijamy wiejskie zabudowania, 

skromne domki otoczone smukłymi palmami, poletka kawy i bananowców. Pragnienie gasimy 

sokiem z trzciny cukrowej, którą wyciska się przez urządzenie podobne do wyżymarki, próbujemy 

lokalnej kawy, świeżo utłuczonej w drewnianym moździerzu i palonej na wolnym ogniu. Zamiast 



cukru podaje się kawałek trzciny do possania, to powszechny tu zwyczaj. Na naszej drodze coraz 

więcej drzew, wjeżdżamy w dżunglę, a że ścieżka coraz węższa i bardziej kamienista, uwalniamy 

konie od naszych ciężarów i wzdłuż wyschniętego koryta rzeki na piechotę docieramy do końca 

szlaku. Nagrodą za ten spacer w upale jest kąpiel w małym, skalnym jeziorku, utworzonym przez 

spływającą z góry wodę. Potem wygrzewamy się na kamieniach i przy dźwiękach gitary i śpiewu 

lokalnego barda popijamy Cuba Libre. Jutro czeka nas kolejne 450 kilometrów, ale dziś 

rozkoszujemy się miejscem, cieszymy życiem i korzystamy z wakacyjnej wolności. 

Następnego dnia wjeżdżamy do Granma. Nazwa prowincji sięga korzeniami Meksyku, dokąd dotarł 

Ernesto Guevara, już po sławetnej, opisanej w „Dziennikach Motocyklowych” podróży po Ameryce 

Południowej. Tam dołączył do ludzi, których marzeniem i celem było obalenie tyranii Batisty, 

ówczesnego przywódcy Kuby, i uwolnienie jej spod rządów USA; byli między nimi Fidel Castro, jego 

brat Raúl oraz Camilo Cienfuegos. Młode chłopaki, mieli ledwie po dwadzieścia parę lat, kupili łódź 

o nazwie Granma i wyruszyli nią do ojczyzny, dla której chcieli wywalczyć wolność. Łódź można 

teraz oglądać w Muzeum Rewolucji w Hawanie. Trudno sobie wyobrazić, jak 82 chłopa mogło 

pomieścić się na tak małej przestrzeni przez 6 dni, bez jedzenia i wody, za to z nękającą ich chorobą 

morską – pogoda przez cały czas rejsu była paskudna. Kiedy w końcu 2 grudnia 1956 r. dobili do 

brzegu w pobliżu plaży Las Coloradas, żołnierze Batisty zabili większość grupy. Ocalało 12 osób, 

między innymi Ernesto, Fidel, Raúl i Camilo; uciekli w góry Sierra Maestra i tam zawiązali 

partyzantkę. Jadąc przez malownicze, pokryte dżunglą góry, myślałam o tych idealistach bez 

żadnego doświadczenia w polityce i walce, którzy żyli tam dwa lata, tworząc namiastkę 

niezależnego państwa ze szkołami, szpitalami, radiem... Żyli normalnym życiem i jednocześnie 

przygotowywali się do walki. Wydaje się, że coś tak niezwykłego mogło się wydarzyć jedynie na 

Kubie. Nic dziwnego, że pamięć o rewolucjonistach i ich dokonaniach, szacunek dla walki  

i zdobyczy rewolucji jest tu wciąż żywy i naprawdę szczery. 

Kolejną prowincją na trasie jest Santiago de Cuba, miasto Santiago było pierwszą stolicą Kuby. Jest 

już późno więc El Parque Céspedes w centrum starego miasta i stojący przy niej Casa de Velázquez 

(dom hiszpańskiego zdobywcy i pierwszego gubernatora Kuby), który został wybudowany  

w początkach XVI w. i jest najstarszym domem w całym kraju,  oglądamy w świetle księżyca  

i ulicznych latarni. Tuż obok, przy katedrze Santa Ifigenia, zwraca uwagę duży budynek Museo 

Bacardí, pierwsze muzeum na Kubie, założone w 1899 roku przez Emilio Bacardí. Emilio był 

właścicielem destylarni rumu Caney, po rewolucji jego potomkowie zwiali z Kuby do Stanów 

Zjednoczonych, teraz produkują rum Bacardi w Puerto Rico. My wspomagamy kubański przemysł 

spirytusowy i wieczorem, kiedy odpoczywamy po całodziennej jeździe, mieszamy kubański Habana 

Club z kubańską colą (niewiele różną od tej z USA), delektując się słynnym drinkiem - Cuba Libre.  

Emilio Bacardí pochowany jest na cmentarzu Santa Ifigenia, gdzie zajedziemy następnego dnia. 

Spoczywają tu najsławniejsze postaci historii Kuby: artyści, patrioci, rewolucjoniści. Wśród tych 

ostatnich jest Fidel Castro; zgodnie z życzeniem Fidela, który nigdy nie chciał, żeby jego postać 

stała się przedmiotem kultu, grób jest skromny. Na surowym kamieniu wyryte jest tylko jedno 

słowo: FIDEL.  



Dlaczego tutaj, nie w Hawanie? Santiago de Cuba to rodzinne strony Fidela. Tu się urodził, tu 

skończył szkołę powszechną, tu kilka lat później, już jako 26 letni prawnik, został przywódcą 

szturmu na koszary Moncada. Był to jego pierwszy zryw przeciw reżimowi, aresztowany i skazany 

na 15 lat więzienia, opuścił areszt po 2 latach na mocy amnestii. Wyjechał do Meksyku, skąd wrócił 

na Kubę na Grandmie rok później. 

Jakieś 15 km od Santiago znajduje się inne ważne miejsce dla Kubańczyków - Bazylika Virgen de la 

Caridad del Cobre. Nazwa pochodzi od drewnianej figurki Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem 

Jezus w ramionach, wyłowionej z morza przez trzech niewolników w 1612 roku. Dziewica stała się 

patronką Kubańczyków, a zgromadzone w kościele wota mówią sporo o ich wierze w cudowne 

moce Marii. 

Z El Cobre jedziemy do Guantánamo. Ponieważ nie uzyskaliśmy pozwolenia na wjazd do Los 

Malones, skąd można zobaczyć amerykańską bazę Guantanamo, nawet się tu nie zatrzymujemy, 

bo samo miasteczko nie jest zbyt interesujące. Za to dalej zaczyna się droga- marzenie każdego 

motocyklisty. Jedziemy wzdłuż białej, piaszczystej plaży i szmaragdowego morza, w kompletnej 

pustce, rzadko mija nas tu jakikolwiek samochód. Gdyby to były Włochy czy Grecja, pewnie 

jechalibyśmy w korku i smrodzie spalin, a na plaży nie byłoby gdzie szpilki wcisnąć. Tu jesteśmy 

tylko my, słońce, wiatr i ptaki szybujące w górze. Kiedy skręcamy na północ w góry Sierra Maestra, 

krajobraz się zmienia. Teraz z prawej strony wąskiej drogi mamy skalistą ścianę, z lewej tropikalny 

las poniżej, widoki przepiękne! Jedziemy w górę i w górę, winkiel za winklem, najwyższy szczyt ma 

ponad 1974 m. Kupujemy po drodze lokalne przysmaki: kokosowe stożki Cucurucho, kulki kakaowe 

oraz kawę, wszystko z lokalnych upraw. Machamy do mijających nas ciężarówek, na pace grupa 

ludzi odmachuje i coś pokrzykuje: te ciężarówki to jeden z powszechnych na Kubie środków 

transportu publicznego.  

La Farola, tak nazywa się ta górska droga, to najpiękniejsza trasa na Kubie. Kończy się w Baracoa – 

miejscu, dokąd Kolumb dobił w 1492 roku przeświadczony, że oto w końcu dotarł do Indii.  

W katedrze w Baracoa można zobaczyć Cruz de la Parra (Krzyż z Parry), który podobno Kolumb 

przywiózł ze sobą ze Starego Świata. Ten krzyż to symbol europejskiej ekspansji na Karaiby, wraz  

z nim historia Kuby i jej sąsiadów zmieniła się tragicznie i odmieniła ją dopiero rewolucja Fidela.  

Symbolem rewolucji jest kolejne miasto na naszej trasie - Santa Clara, gdzie Che Guevara, po 

zejściu z gór Sierra Maestra wygrał bitwę z żołnierzami Batisty, co otworzyło drogę do zwycięstwa  

i niepodległości, a samego Batistę zmusiło do ucieczki z wyspy (wraz z 300, choć niektórzy mówią 

nawet o 700 milionach dolarów, które uciułał w trakcie swoich rządów). W Santa Clara, tak mocno 

związanej z Che Guevarą, spoczęły jego prochy, odnalezione w Boliwii po latach poszukiwań. 

Wykute w skale mauzoleum, przypominające górską grotę, jest też ostatnim miejscem spoczynku 

dla 29 towarzyszy Che, zabitych w 1967 w Boliwii. Jedyna kobieta między nimi to trzydziestoletnia 

wtedy Tamara Bunke, urodzona w Argentynie, jej matka pochodziła z Polski. Nad mauzoleum 

wzniesiono pomnik Che Guevary z ręką na temblaku, na pamiątkę ran, jakie odniósł w walkach  

o Santa Clara, pod pomnikiem wykuto napis „Hasta la Victoria Siempre” (Naprzód ku zwycięstwu), 

hasło które często widzimy wypisane gdzieś na murach czy bilbordach po drodze. 



Historia walk o niepodległość Kuby rozpoczęła się dużo wcześniej w Bayamo, tam  w XIX wieku 

Carlos Manuel Céspedes uwolnił swoich niewolników i wystąpił przeciwko Hiszpanom. Mieliśmy 

wyjątkową okazję zobaczyć pamiątki z tego okresu w kościele, w którym pracuje młody ksiądz  

z Białegostoku. Spotkaliśmy się przypadkiem - wyszliśmy z hotelu a Adam, słysząc język polski, 

zagadał nas i zaprosił do spojrzenia na miasto z dachu swojego kościoła. Najpierw jednak 

usiedliśmy przy wielkim stole na plebanii, gdzie nad szklaneczką rumu próbowaliśmy rozwikłać 

niejeden, nie tylko kubański, polityczny problem. Bayamo opuszczamy następnego dnia  

z 15 minutowym poślizgiem, bo chcemy zobaczyć Adama w pracy, czyli podczas niedzielnej mszy. 

Uśmiechnięty kiwa nam spod ołtarza, a mnie po głowie długo jeszcze chodzi w czasie jazdy 

dźwięczne: A-le-lu-ya aa-men, A-le-lu-ya aa-men - intonowane w kościele przez zespół młodych 

parafian. 

Powoli (choć i tak za szybko) wracamy do Hawany, gdzie przez dwa dni mieszkamy w apartamencie 

na 17. piętrze najwyższego budynku w stolicy. Z balkonu widzimy słynną El Malecón – zalewaną 

morskimi falami aleję, która po zmroku zapełnia się ludźmi, szukającymi wytchnienia po upalnym 

dniu. Widzimy też Hotel Nacional, smutny symbol Kuby czasów Batisty, kiedy wyspa stała się dla 

Amerykanów swoistym burdelem, dokąd zjeżdżali w czasach prohibicji dla alkoholu, narkotyków  

i młodych, pięknych i tanich prostytutek. Ogromne zyski z tego „przemysłu” czerpała amerykańska 

mafia, w tym samym czasie los Kubańczyków był najgorszy z możliwych; głód, bezrobocie, skrajna 

bieda, analfabetyzm, brak jakiejkolwiek opieki medycznej i socjalnej i brak nadziei na poprawę 

parszywego losu. 

Sytuacja ta nie przeszkadzała jakoś Ernestowi Hemingwayowi, który mieszkał pod Hawaną 20 lat 

od 1939 roku. Odwiedziliśmy jego willę w Finca Vigía, tu wszystko wygląda dokładnie tak, jak za 

jego życia, a do środka można zaglądać przez otwarte na oścież okna. Miejsce jest bardzo 

popularne wśród turystów i niestety w tłumie odwiedzających nie czuje się  atmosfery minionych 

czasów, podobnie jak we Floridita, ulubionym barze Hemingwaya. Turyści z całego świata 

koniecznie muszą wejść tu na szklaneczkę białego rumu z sokiem z cytryny i trzciny cukrowej. Ale 

słynne Daiquiri jakoś nie smakuje w tłumie i głośnym gwarze, nawet jeśli sam Hemingway, a raczej 

jego rzeźba z brązu, siedzi naprzeciwko nas, w odległym kącie baru. 

Nasza pożegnalna trasa prowadzi z Hawany do przepięknej Doliny Vinales, słynnej z bujnej 

roślinności i dziwacznych skał, zwanych mogotes. Na żyznej ziemi uprawia się najlepszy na świecie 

tytoń, z którego produkowane są kubańskie cygara, wśród nich Montecristo, ulubiony gatunek 

Che. Oglądamy plantację tytoniu, słuchamy szczegółów skomplikowanego procesu produkcji, na 

koniec próbujemy cygara, najpierw zanurzając jego końcówkę w miodzie, tak samo jak czynił to 

Che.  

Ostatnią, pożegnalną noc spędzamy w słynnym kabarecie La Tropicana, miejscu bardzo 

ekskluzywnym, nie ma tu zgody na krótkie spodnie czy wyciągnięte podkoszulki. Nam udało się 

przemycić do środka naszego Czecha, którego „krátké kalhoty“ (bo innych w bagażu nie miał) 

przeoczyli postawni bramkarze.  



Opuszczając następnego dnia wyspę już kombinujemy, jak tu ponownie przyjechać; wrócić do 

miejsc, których nie mieliśmy czasu zobaczyć, doświadczyć znowu uroków prostego życia, spotkać 

jeszcze raz przyjaznych i uśmiechniętych ludzi… 

Tyle że kiedy piszę te słowa, wszystkie plany musimy odłożyć na później. Patrzę na zdjęcia 

wymarłej Hawany, gdzie tylko psy i koty wędrują pustymi ulicami i ze smutkiem myślę, jak korona 

wirus zmienił codzienne życie Kubańczyków. Mam jednak nadzieję, wierzę, że tak jak przetrwali 

wcześniejsze „zarazy” zgotowane im przez najeźdźców, tak przetrwają i tę, którą przywlókł  

z Europy (znowu!) włoski turysta… 

Hasta la vista Cuba! 

 


