
Pożegnanie
6 lipca zjadłem śniadanie, ostatni raz przejrzałem walizki, pożegnałem się z najbliższymi, i 
moja  Mama wraz  z  siostrą  Ireną  odwiozły  mnie  na  pociąg do  Opola.  Dało  się  wyczuć 
napiętą atmosferę tego dnia. Trudno pohamować emocje w takim momencie...
Wsiadłem do pociągu, pomachałem ręką na pożegnanie i tak stałem w tym oknie aż do 
Ozimka, spoglądając ostatni raz na tę moją „Małą Ojczyznę”. Trochę żal było wyjeżdżać, 
tym bardziej, że dobrze się tam czułem. Ale perspektywa Boliwii była silniejsza.
Wieczorem dotarłem do  Warszawy.  Wysiadłem na  dworcu Zachodnim,  kupiłem bilet  na 
WKD  do  Michałowic,  a  czekając  na  pociąg,  wpatrywałem  się  w  wieżę  kościoła  św. 
Wojciecha, gdzie odbywałem praktykę diakońską. To był piękny czas!
Z  dworca  w Michałowicach  odebrał  mnie  o.  Tomasz  –  wprawiony misjonarz  Boliwijskiej 
ziemi.  Rektorem  domu  jest  o.  Adam,  żywa  legenda,  który  wiele  lat  spędził  w  Boliwii. 
Pomyślałem,  że  zaczęło  się  dobrze.  Wieczorne  rozmowy,  ostatnie  instrukcje  i 
wspomnienia... dały dużo pokoju w serce.
O. Adam, wypytując mnie o plan podróży, dowiedziawszy się, że w Madrycie mam 9 godzin 
na przesiadkę, skontaktował się ze swoimi znajomymi, którzy mieszkają niedaleko lotniska, 
aby  przygarnęli  mnie  na  ten  czas.  Nie  wiedząc,  jak  to  wszystko  wygląda,  trochę  się 
przeraziłem, ponieważ wszystko dla mnie było nowością. Dałem się jednak namówić.
Noc o dziwo przespałem spokojnie, rano ostatnie smsy z pozdrowieniami z Polski, Msza św., 
śniadanie,  tradycyjna  kawa  i  po  niej  br.  Piotr  odwiózł  mnie  na  lotnisko.  Pomógł  mi  w 
odprawie na Check-in, wskazał drogę do Security-check i tam też się pożegnaliśmy.
Wszystko okazało  się  w porządku,  więc udałem się  do swojej  bramki.  Samolot  LOT do 
Madrytu – jak to przewidział Darek – oczywiście się spóźnił. Korzystając z okazji mogłem 
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podziwiać przylatujące i odlatujące kolejne samoloty. Pogoda w sam raz na pożegnanie, bo 
padał deszcz, a nad lotniskiem spowijały się ciężkie, deszczowe chmury.
Wreszcie podstawiono samolot, wszedłem na pokład, odnalazłem miejsce, i jak się okazało, 
zgodnie z moim pragnieniem, usiadłem przy oknie. Ale nutką goryczy w tej całej radości  

było skrzydło,  które skutecznie przysłaniało 
widoki. Kołowanie i start. Słyszałem, że poza 
lądowaniem jest to najgorszy moment lotu. A 
ja  wspominam  go  całkiem  mile.  Wrażenie 
przyspieszenia  niesamowite  i  trochę 
podobne  do  jazdy  w  rajdówce  na  prawym 
fotelu.  Po  oderwaniu  się  od  ziemi  samolot 
wbił  się  w  chmurę  i  niestety  nic  nie  było 
widać. Po kilku minutach pojawiło się słońce, 
które  towarzyszyło  nam do  samego końca. 

Im dalej na południe, tym chmury były rzadsze, dzięki czemu mogłem podziwiać Polskę z 
lotu ptaka.  Miałem nawet wrażenie,  że  lecimy nad Opolem, i  jak się później  okazało z 
komunikatu stewardessy, moje spostrzeżenie było trafne. Tym większa była moja radość.
Jak na pierwszy lot... byłem zachwycony! Piękne widoki, posmak nowości, całkiem znośne 
lądowanie (ogólnie chyba źle znoszę dekompresję), sprawiły, że polubiłem latanie.
Po 4 godzinach lotu i zjedzonej kanapce z logiem LOT, wylądowałem w Madrycie. Lotnisko 
przeogromne. Włączyłem telefon i zadzwoniłem pod numer, który dostałem od o. Adama. 
Odezwał się pan Jarek, który poinformował mnie, że on nie mógł przyjechać, ale czeka na 
mnie jego żona Honorata. Tak więc spotkaliśmy się przy wyjściu z terminala i samochodem 
podjechaliśmy pod ich dom. Okolica przepiękna. Piękne domy, zielono i bardzo ciepło – w 
końcu Hiszpania. Na szczęście w domu była klimatyzacja,  bo przez te różnice ciśnień i 
temperatur rozbolała mnie głowa. Jak by ktoś się pytał, co to jest polska gościnność, to 
wskazałbym dom Jarka i Honoraty wraz z dziećmi. Przyjęli obcego faceta, nakarmili go, i  
nawet nie dało się odczuć, że znamy się zaledwie kilka godzin. Poopowiadali swoją drogę 
do Hiszpanii i ich przeżycia, ja też trochę poopowiadałem o swojej drodze i w bardzo miłej 
atmosferze przeleciało tych kilka godzin mojego pobytu w Hiszpanii. Jarek podwiózł mnie 
na lotnisko, pamiętny Terminal 4. Budowla całkiem nowa, bo oddana do użytku raptem 3 
lata temu. Mieliśmy małe problemy z dotarciem na właściwe miejsce, ale koniec końcem 
wreszcie się udało. Jarek pomógł mi przy odprawie  Check-in, a dalej już musiałem sobie 
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radzić sam. Bez problemu trafiłem do swojej bramki. Jak się okazało, ten Terminal ma swoją 
satelitę – drugi budynek, do którego prowadzi podziemna kolejka. 
Strzałki,  numerki,  linie,  nie  można  się 
pomylić ani zabłądzić. Nawet przy pomocy 
mojego  łamanego  angielskiego  potrafiłem 
zaopatrzyć się w wodę i naładować telefon. 
No i nadszedł czas rozstania się ze Starym 
Kontynentem.  Miejsce  tradycyjnie  na 
skrzydle  ale  już  nie  przy  oknie.  Można 
powiedzieć,  że  mi  się  udało,  bo  miejsce 
przy  korytarzu  jest  dość  strategiczne, 
zwłaszcza,  kiedy trzeba odwiedzić toaletę. 
Był to najdłuższy fragment lotu, bo aż 12,5 godziny. Samolot wystartował przed pierwszą w 
nocy, co bardzo sprzyjało spaniu. Tuż po starcie dostałem kanapkę i sok do picia, została 
podana informacja, że można włączyć sobie film na monitorze, który był zamontowany w 
fotelu poprzedniego pasażera. Jedną z opcji było śledzenie lotu na mapie oraz aktualnych 
danych pogodowych, prędkości itp. Ja skupiłem się nad tym, ponieważ wziąłem ze sobą 
dwa  zaległe  numery  WRC,  sądząc,  iż  ten  lot  będzie  świetną  okazją  do  nadrobienia 
zaległości.  Zanim opuściliśmy Europę,  odmówiłem modlitwy,  podczas których zacząłem 
odczuwać zmęczenie. Odłożyłem brewiarz, wziąłem czasopismo do ręki i... obudziłem się 
dwie godziny później :)  Wiedząc, że nic z tego nie będzie, odłożyłem na bok wszystkie 
pomysły na urozmaicenie sobie tego czasu, sięgnąłem po koc, który był na wyposażeniu i  
grzecznie  zasnąłem.  Po  10  godzinach  lotu  skorzystałem  ze  strategicznego  miejsca  na 
wyprostowanie  nóg,  zwiedziłem toaletę  z  uwagą  czytając  wszystkie  instrukcje,  i  kiedy 
wróciłem się  na  miejsce,  podjąłem kolejną  próbę  doczytania  WRC  –  tym razem  także 
bezskuteczną, ponieważ podano śniadanie. Ja zdecydowałem się na kurczaka z ryżem, gdyż 
nie usłyszałem, co było alternatywą dla tej potrawy. Nie mogę powiedzieć, że się najadłem, 
bo posiłek był skromny, ale pozwoliło to przetrwać lot nad Atlantykiem. Raptem kilkanaście 
minut po jedzeniu informacja, że zbliżamy się do Limy w Peru. Planując lot zastanawiałem 
się,  czym się  zająć  w czasie  tak  długiego lotu,  a  tu  nawet  nie  zdążyłem skorzystać  z 
wszystkich możliwości.  Lądowanie dość bolesne dla uszu, ale dało się przeżyć. Samolot 
wylądował przed 6:00 rano jeszcze o zmroku. Jak się okazało, lot trwał zaledwie 5 godzin, a 
nie 12 – fajnie by było, jednak jest to efekt podróży na zachód, przez co ma się wrażenie,  
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że  wyprzedza  się  czas.  Do  następnego  lotu  miałem  4  godziny,  więc  po  krótkim 
rekonesansie  lotniska,  porannej  toalecie  wziąłem  się  za  dokończenie...  drzemki.  Po  3 
godzinach napiłem się mocnej kawy, zjadłem 2 batoniki (na lotnisku nie było większego 
wyboru w kupnie pożywienia – za rozsądną cenę, bo sandwich kosztował 17$!).

No i  nadszedł ostatni etap podróży do La 
Paz. Do samolotu podjechałem autobusem, 
zająłem miejsce (na skrzydle oczywiście) i 
zaraz po wystartowaniu mogłem podziwiać 
piękne  widoki  Andów.  Widok  wspaniały! 
Tradycyjna kanapka i zaraz po opuszczeniu 
granicy  handel  wolnocłowy.  Stewardessy 
nie  dość,  że  muszą  się  zająć  swoimi 
obowiązkami,  to  jeszcze  sprzedawały 
perfumy.  Jak  już  się  z  tym  uporały,  to 
rozdały  dokumenty  do  wypełnienia,  które 
będą  potrzebne  na  lotnisku  w  La  Paz. 
Zajęło mi to sporo czasu, domyślając się co 
i gdzie mam w pisać, bo dokument był po 
hiszpańsku i  angielsku.  O mały włos  bym 
przegapił  jezioro  Titicaca.  Żeby  było 
ciekawiej,  to  samolot  najpierw  leciał  do 

Santa Cruz, a stamtąd dopiero do La Paz, przez co lot był dwa razy dłuższy, a lądowania 
najgorsze  jak  do  tej  pory.  W  końcu  wylądowałem  na  Boliwijskiej  ziemi!  Wyszedłem  z 
samolotu w La Paz z nadzieją, że mój bagaż, który nadałem w Warszawie, też wylądował  
tam ze mną. Dzięki Bogu, tak też się stało! Odprawa celna też była ciekawa. Napisałem 
sobie na kartce co mam powiedzieć, posłusznie odczytałem przy okienku słowa, w których 
tłumacząc się, że jestem turystą, proszę o 90 dni pobytu, za co w zamian dostałem stempel 
w paszporcie na 30 dni, więc trochę za mało. Zdając sobie sprawę, że z moją znajomością 
(a raczej nieznajomością) hiszpańskiego nie jestem w stanie dowodzić swojej słuszności, 
więc  z  dwoma  walizkami,  nieco  ogłuszony  warunkami  klimatycznymi  jak  i  podwójnym 
lądowaniem w krótkim odstępie czasu, przekroczyłem granicę celną tym samym stawiając 
swoje pierwsze kroki na Boliwijskiej ziemi.
Przed lotniskiem czekali na mnie... no właśnie – ale to już kolejny odcinek ;)
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